
Do alto da Região· Serrana, Ipará�He��fu�oje a Caravana da
Vitória, . ecoarão. para Iodo o Estado, as aclamações do povo ao futuro

governador de Santa Catarina.
------------------------------------------------------------

IVeemente apelo· de Byrnes
mamento Internacíonal. Dis
se que os Estados Unidos pos
suem, agora, nada mais do que
550.000 soldados e oficiais no

estrangeíro, Estas cifras in
cluem os soldados ameeíeanos
na Alemanha, Japão, Korea,
Austria e Venezia Giulia. Byr
nes rejeitou' a acusação sovíé-

.

tíca de que as forças ianques
na China ameaçavam a paz, e

criticou a destruição da sobe
rania de qualquer nação pela
"g'uerra de nervos" ou pela
"penetração politica organi
zada".

Integrante da Caravana da
Vítóría, encontra-se em Flo
rianópolis o 'conceituado cata
'I'i'llense dr. Francisco Gallottí,
uma das grandes expressões da
engenharia brasileira e can

didato do P. S. D. á senatoria
federal.
Dado o prestíglo de s. excia.

resolvemos ouvír-Ihs a autori
zada palavra sobre o momento
político.

Recebidos com sensíbtltza
dora cordialidade, o eminente
político pôs-se inteiramente á
nos-sa disposição.
" Solioitando-lhe suas ímpres
BÔM n�lattvan1Jente á 1 esc lução Ido P. S. D. que o indicou 'can
didato ao Senado Federal, s,

excía. respondeu-nos.
-i-" De saudação democrática

ao povo catarínense são as mi
nhas primei-ras palavras"..

E prosseguiu :

-- Recebi a índícação de meu

nome para oandídato á senato-
ria federal com g.rande emo- coso São Framcísco, 17 (U. P.) -
ção e isso porque, filho de Sa.n- O dlustre adve:rsári.o do Dr. Agradecendo a gentileza de A rádio Australiana ínrcema
ta Catarina, onde exerci minha Aderbal Ramos da Si lva, Sr. .«O ESTADO" e1'O'oO minha voz que o Congresso Australdano
atividade iProfissional durante Iríneu Bornhausen, meu parti- para um vibrante viva a San- de Pesquisas cientificas e in
muitos anos, embora, mais tar-

cular amigo, é tambem um ta Catarina e ao Brasil. dústrtais Ipretende ma n d a rcandidato que honra a nossade, por força da minha situa- uma expedição ao Brastl, em

ção de tuncíonámo público te- terra e, certarnerute, orieneará
maio vindou)'lo. E'8'sa mi,s,são

deral, tivessle de percorrer qua- �1O�am.panha no mesmo senti-

Import�nte decreto será ineumbida de e.studar os
13i ,todos os portos bra.sileiro:s, li, ",ruidos soJ!a;res", durante o
sinto-me encorajad.o para tra- _:__ Tem V. Excia. algum rpla- Rio, 17 (A. N.) -- O presi- ecHps,e total do Hol que será
halbar pela soluçi1o dos prohle- no eSlpecial de atividades, uma dentei da Repúlllica assinou um vi,sivel no Brasil. Trata-se de
mas cata1'inenses, sejam eles vez el,ei.to senador? decreto na pasta de Educaç�o, investigar as il1ite,rierências
da alçada estadual ou perten- E}ei,to sen,a;dor, pOdem os susJ)e�{}endo, du!-,an�e o perto-, na;s comuni.cações de rádio,
çam á esferq, federal. Aliás, meus conterrâmeos confiar no do letno a reahzaç�o de con- provocadas pelo sol.
sem qualquelI' função eletiva, ,meu esfo�'ço dediüado pOIJ." tu- g'l'essos, comemO'l'açoes elstu-
na Capi.tal F,ederal prooorei do ,que interes,se ao nosso Es- <lantis. semanas universitárias 15O ml·1 II' Iro &: de Berlim, 17 (U. P.) -- As au-

semp,r:e ser útil aos que me tado. E no ambito nacional, ao e outras ma'nifestações, afinl .;} tortdades soviética;s estão in-
])l'ocur1avam. lado,s dos verdade'i'ros demo- de não serem perturbados os' 4" h vestigando a morte de um c.i-
- Que ,nos diz da projeção aatas, pugnarei pela maim! trabalhos escolares. J)elfOleo por Ofa ,dadão russo, encontrado mor-

do P. S. D. em nosso Estado? grand!8'za de nOS'8a Pátria e fe_ll A· d b RIO 17 (A.'" N.) __ Infor-: to a _tiro e r.oubado, :r:um setor
- Consi.der.o a pujança do leddade de seu p:ovo.

. In � O a 000 d' B" o o o rpoço I da CIdade, amda ar.rulllado pe�. .

Q d
li U ma,m a ala que n v', "P. S. D. Oaka.l'lll8'nSe aCIma de -- ue nos pü e (lIzeiI' da

d' N t I net.rolifero, de.scobe.rto em lIa g�eI\ra, s;ob o controle dos
qualquer constesltação e a vi- dtuação, do Estado face ao Ii e a a Cd'

.

d' 24 1 amencanos, na lua;drugad'a de
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d d'd t
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? :am I8IalS, pro UZIU en1 10- i
d' A 't' f' I

.

dt01'la e seus 0an 1 a OH Ja po- mOlllen o po I'dCO .

l'as 150 mil litros de petroleo' ommgo., VIi llua 01 a ve�a a.
de ser afirmada de maneira -- Santa Catarina muito Rio, 17 (A. N.) -- Os jornais '. . por detras do pesooco e fICOU
t

.

d d ,c' f'" I t" d t
- ou seja 954' barns I1evelando-se

1 d
�

1
•

tca egorICa. po e e 'eve condar no ULuro no lClam que uran e a sessao
dos melhore da região. sem q�a que[' os s�us o )Je. os

O n-OS'80 eminente conterrâ- próximo: no Estado, o gover-' da Câmara, hoje, que funcio- s
pessoaIS, com exceçao da 1'ou-

neo, Dr. Aderbal Ramo·s da no que será uma g.arantia delllará separadamente, será rei- VI·olaudo O �cordo pa que vestia. O cadaver foi
Silva, póde, desde já, ser consi- progresso e doe liberdade

comi
ni.ciada a discussão em tOl1'110 II desooberto por um cidadão ale�

de,rado o futUiro governante de a el,eição do Dr. Aderbal Ra- do abono de Natal aos servido- Berlim, 17 (U. P.) - O 1'e- mão que chamou em seguida a

;no.S18.o Estado. E só motivos de mos da Silva e no ambito na-I re.s da união. lató'l'io publi.c.ad,o pelas autori- patrulha militar americana.
jubilo d.eve ter o IPOVO de nossa dOlnaI, com a ho.nrosa investi- •• dades de ocupação rus'sas, re,-

••

-

•

ter�a pela escolha acertada do dura q�e coube ao
A

emi,uente 900 mil quilos v�la que n� zona soviética es- LiqUidadas as fabrl-,Dr. Aderbal para ílutur:o Chefe conte,rranleo Dr. Nereu Ralll1osJ• ta ·sendo VIolado o acordo de '

do Executivo Gata,r'Í.u'ense. H.ustre e preslti�ia�o Vice-Pl'e- de trigo Potsdam, 'que fix?u ?s niv;iSI CDS de guerra- Como lhe p·rurece o am- sIdente da Re1pubhca, a quem da fl,1tura produçao lndustl'lal
biente da plJ.'esente campamha Sta. Catalri.na já tanto deve e Rio, 17 (A. N.) -- Navios alemã. Anunciam os·, russos . Bel'lim, 17 (A. N.) - As au-
eleitoral?' . de quem muito es,pera ain- norte-a;mericano.s d e ver ã 0, que na 'sua zona estão slendo toridades soy;iéticas anlllncia-
-- A oampanha, pelo menos da. den1Jro breves dias, trazer 110- produzidos anualmente "60,7 ram hoje que foram liquidadas

por parte do P. S. D. e a que -- Qual a opmlao de V. vecelTlJtos mil quilos de trigo, milhões de mrurcos de máqui- as fáhr:i0as de guerra mais im
tenho estado presente, vem se Excia. com ,re.speito ao acordo pI'oduto esse despachado pelo naria pesada, contra os 64,7 portantes da zona russa. Des
desenvolv,end:o num ambiente do partidos Social Democráti- consulado ge.ral do Brasil em milhões combinados em Pots- mentilram, porém, que tivessem
sereno e elevado, dentro dos co e Trabalhista? Nova York Ipara oos portos de damo Não se expli0am os mo- levado para a Rússia as outras
verdadeiro.s princípios demo- Recebi otimamente a Rio de Janeiro e Recife. tivos des's,a declaração. i'ndúsJtrias a}oemi1es.
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político
Florianópolis

Santa Catarina o momentoe
o ilustre conterraneo dr .. Francisco 'Gallotti concede

interessante entrevista ao «O Estado»
crátícos. o nosso candidato I alíanca com o Partido Tmba
não só tem pregado pessoal-] lhist,à' Brasileiro. Sou dos que
mente essa diretriz, como tem I entendem que' aos trabalhistas
concitado a seus correlígíoná- cabe grande responsabilidade
rios que o sigarn nesse mesmo no atual momento da vida na

caminho. cíonal e a comunhão de ídéas,
tanto quanto possivel, com a

nossa corrente Social Demo-
• crática, só será vantajo-sa para

todos e para o'Brasil. Sociais
Democratas e 'I'rabalhtstas que
se entendam e teremos a ga-

I rantta de consolidação da de
mocracis ean nossa Pátria.
Ffnalízando, o 11.'0SISO ilustre

entrevletado dir-igiu ao ':1oyo
I bar'riga-verd., a seguinte sau-,IdaçãiÜ:
I - Saúdo os meus correli

, gionártos, saúdo aos aliados
traoalhístas, saúdo os adversá
rios e nessa saudacão o meu

a.pêlo para que .a hita eleitoral
se desenvolva num ambiente
de mútuo respeito, como prova
ínconteste dos nossos verda
deiros sentimentos democrátí-

�ova York, 17 (U. P.)
Fnlando perante a assembléia
das Nações Unidas, esta noite
o sr, James Byrnes lançou ve

emente ap'eIo em pro] do desar-

Pelo afastamento
dos embaixadores
Londree.vl? (U. P.) - A co

missão parlamentar de aseun

tos estrangeiros do partido tra
balhísta realizou uma sessão
secreta, durante a noite passa
dia. Segundo Inrornna uma fon
te bem informada, roí adotado
PO'T unanimidade um re-latório
que recomenda o afastamento
ou aposentadoria imediata dos
embaixadJor,es e diplomatas,
que não souberem apresentar
de mameíra símpátíca, no ex

trangeíros, os pontos de vista
dia governo tra,balMsta inglês.

CaraVHna da Vitória
Segue haja para a Região Serra

no a Caravana da Vitória pre
sidida pelo dr, Aderbal R. da Silva
e compcsta dos e"s. Celso Ramos.
dr, Agripa de Castro Fo r ius , dr.
Rubens de Arruda Ramo •. dr. Tel
mo Ribeiro. dr. Azevedo Trilha,
dr. A. 'Damalceno da Silva, dire
tor de Redação do' «Fstodo», dr.
Lucio Correia, sr Raimundo Vi
eira, sr. Giovoni Foroco e o foto
grofo Lens.
Nessa segunda j ornada a Cara

vana da Vitória percorrerá Bom
Retiro. Urubtci, S. Joaquim Lojea,
Curitibanos, Rio do Sul. Ibirama.
Redeio, Timbó e Indaial.

Celso Ramos
FigUra de alta projeçao na

vida política e no .. meios comer

ciais do Estado, Celso Ramos
reurie em torno do seu prover
bial cavalheirismo, admirado
res e amigos sem cen to .

Presfd indo , atualmente a Co
rnl.SOO Ex.ecut va do Partido
Social Democrático. o distinto
e digno conterraneo. mais uma

vez põe à prova a sua capaci
dade de trabalho e a lIua desin
teressada dedicação à terra nu

.

tal, a que tem Fervido cum lou
voval deeprendimento e invulgar
espírito púbiico.

"
Serão por isso. justas e me

rOO':rl.Q;iI as manifestaçõss de
6lo:ltima é ps apreço que os seus

contaeroneor , se,vindo-s8 do. fe
liz ensajo do s e u dia nQtahcjo.
vão tr buta; -:he hoje.

.

Entre elas estarão as de «O
Estado)', que tem no nobre
natalÍciante um amigo leal e

estimadissimo.

fegiraln para terri
forjo sovietico
T'eeran, 17 (U. P.) - O Es

tado MaiOT anuncia que tropas
ímpertais íraníanas acuparam
Astara, no nordeste do Azer
baidjan, próximo as fronteiras
soviéticas. As unidades do go
verno encontraram fortes 1'e

silstênda dos remanescentes
das forças em Fiday do Azer

baidjam, que sequearam a loca
lidades antes de fugirem Ipara
tenrjtórlos soviéticos,Virão ao' Brasil

Morte misteriosa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAnO�Quarla feira '8 de Dezembro de 1946
,

Os cavalos IFronteiras da Nada de anexaçào
«pensavam) Miseria Flushing Meadow,· ru. P.) Anunciando que sua delega-

Bydney, .i (U. P.) _ "No :;- A. Asembléia Geral das Na- ção se abstería de votar, D.

campo de corridas de Rosebill E' outro livro que acaba de ser ções Unidas aprovou esta noi- Forsyth, da África do Sul, de-

Sydney, Nova Gales do Sul: lançado pelo esorítor catarinense
I te' a resolução conjunta Indía- clarou que o Govêrno

sUl-a;fri-1Instalaram-se repartições on- Juvenal Melohiades de Souza, e no-dinamarquesa rejeitando a
cano se .reservava o direito de

de os cavalos permanecem até que vem encontrando em todo o pretensão da África do Sul de continuar a adlministrar a Átri

o sinal de partida. Essas insta- Estado franca aceitação por parte anexar a Áfirica Sul-Ocidental ca Sul-Ocidental como fosse

lações de tipo americano cau- dos amantes da bôa leitura. e recomendando que aquele mais conveniente ao seu povo.

saram certa confusão entre . _FRONTELRAS DA MIS:ÊRJA, já terrrtórío seja colocado sob O Primeiro Ministro Smuts

[okeys e cavalos. E,stes pen- rasgou as divisas do nosso Estado curadoria. . anunciou que o Govêrno da

sam evidentemente estar na levando Brasil a fóra a palavra
União SulAfricana continuará

sua repartíção das cavalariças,
I
simples e desprelenciosa do asei-i-

A resolução foi aprovada por a administrar o território de

e agem conformemente. Foi tor coestaduano.
36 votos contra zero, mas hou- acôrdo com os prlncíplos do

um cavalo
-

chamado Aldermen t O autor de "ESQUECIDO DOS
ve 9 abstenções, que foram ela mandato -. disse Forsyth a-

que causou
.

uu
.

d I D S
África do Sul: .Grã-Bre.tamha, crescentando que esm<>'gad'or'a

.

a maIor. 1 arre a- EU ES" já concluíu "ALMAS.
'"

de, pOIS chegou a deitar-se na VAZIAS" que lançará '1100 próximo
Ausoralía, Bélgica, Holanda, i maioria da população da Áfri-

-repartíção. Seu Jockey EddJe ano, livro que tem por cenário a
Nova Zelandia, Turquia, Fran-I ca Sul-Ocidental deseja a in-

Doon, desmontou, fez o animal Capital Barriga-Verde e €stá fa- ça e Greci.a.
. corporação á África do Sul.

levantar-se e montou nova- dado a ser mais um sucesso do
mente, mas Aldermen tornou autor, no árduo caminho das le

prontamente a se deitar. Fi- Iras. JUVENAL MELCHIADES,
nalmente, conseguiram faze-lo está concluindo o seu quarto li

correr, mais êle ainda sentia o vro, "A DISTANCIA DO PA:SSA
tal cansaço, e correu tão

mOle-I
DO", o que vem patentear o seu

mente q ue chegou penultirno. grande esforço digno de admira
Puffham, outl'o conhecido ca- ção de seus conterraneos.

Ivalo de corrida de Sydney, en-It:r.:,ou numa das novas reparti- R "'010çoes pela primeira vez e recos-I ,PA fI!_ou-se nela, cO,mo se tivesse si- Vende:��.• J.lll_�;�Ç? .��._�1,�Gr
do posta ar so para isso. Seu de 6 vaivu as, em óptimas ton-

joe�,ey, _p. �o:d,mQlre, disse ao dições. Ver e tratar mi Casa II,:trernador que todos seus es- Odeon, à Rua Felipe Scmidt.

forços para fazer com que o _

��:yalQ.•se aprumasse foram Inspetorla"� I'
,,'.

vãos. Ainda estava recostado -
.....�

t1?ahdô.ti, �út�fi.â_a .comeÇOu,
.

e VeICt�l�s
.

Clubbsó �e d�f'jd!U â sair quando os"""'--- �

butros já aJl.1Jdavam longe. -..l'Oi'fil,1,-Se público

Sir':-ám.;;· di)
�(EHBOlSO pOSTAL
.;.,
/

�osilo�nldrioMdselh
�a�liikcÚ�

Sessão extraordiná
ria do Congresso
Rio (A. N.) - Instala-se,

hoj,e, ás crutorz'e horas, sob a

presidência do s.enrudlor Melo

Viana, a selssão extraordiná
fia do Cong:resso, convocada
há tempos por um terço dos
membros doiS Deputados. O lSle

nado e a Oâmara reunilr-ise-ão

co:njuntamelll�, separando-se
após.

TOME APERITIVO

K N()

Desembargador Alcebiades_
V. Silv6ira de Souza e Nair
f, Silveira de Souza tem o prazer de comunicar

às peSIOOII de suo .. lelaçõea
o contrato da casamento de
seu filho ANTONIO CAR-
LOS, com � �nho�nha

Marília Silveira
de Souza.

._----�-------

Vva. Ai;C6 Oulntana
Btitto

participam 0011 parentes e

pessoas de suae re'ações o

contrato de casomento de
&ua filha MARILIA com o

snr. AntonÍc Carlos
Quintana Britto, o

Florían6põU., lê de dezembro de .1946

Doze de Agosto
; i5&
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que J Plr,pln
camento de veículos automotores.
inclusive bicicletas, no município
de Florianópolis, terá início 'a 2, ele

janeiro p. vindouro.

De 2 a 10 de janeiro: emplaca
mento de automóveis de aluguel .»
partículares, motocicletas particu
lares e auto-ônibus.
De 10 a 20: emplacamento de

caminhões e bicicletas particula-Ires.

�e 20 a .3?:. emplacamen,�o de I l1ÊS DE DEZEMBRO
veículos OfIClaIS, ql�e. de,ver.lO ser Dia 25 =: NATAL - MATINÉE INFANTIL COM FARTA

apresenLad,os por OfIC:O a Ins�et�- DISTRIBUIÇÃO DE BOMBONS DAS 15 as 19 horas - DAS
na de VeICulas � TranSIto Pubh- 21 HORÀS EM DIANTE SOIRÉE.
co, pela r'0P�r,tIçao competente., I

Dia 31 - GRANDE BAILE DE SÃO SILVESTRE

P,el� empla�amenLo fóna do �I a- í SURPRESAS - TRAJE A RIGOR.
zo aClima ,esllpulado, será wphca-'
da a multa de Cr$ 30,?0, de :côr-I·· NOTA: A DIRETORIA

xP��E AOS SRS. SOCIOS

�� ���.
os arLlgo,s 156 e 221, do

I APRESENTAÇÃO DO TALÃO DO CORRENTE.MÊS.

PROGRAMA DE DEZEMBRO:
Dia 21 - SOIRÉE em homenagem aos alunos da Faculdade de

Economia e Finanças, com inicio ás 21 horas.
Dia 25 - FESTA DE NATAL para a classe infantil. com distri

buição de bombons, das 15 ás 19 horas.

Dia 31 - GRANDE: BAILE DE S. SILVESTRE com inicio ás 22

horas. TRAJE-RIGOR.

Os veículos de,'erão possuir
obrigatóriamenle:

i Auto-ôni'bus: 1'l'eio·s, (dois sis

�emas), busina, espelho retrovi

sor, limpador de parabri,sa, llipa
rel11:os de iluminação (dianGeiros),
trazeiros e internos), silenciador,
parachoques, indicadores de dire

ção e estintor de incêndio em, per
feito funcionamento.
Caminhões: freios (dois siste

mas), busina, espelhO retrovisor,
suportes ,completos para ,placa,
li.mpador de parabrisa, alPar,elhos
de iluminação (dianLeiro e trazei-

.

----=-------------------------�

ro), silenciador, parachoques, in-
dicadores de direção.

IAutomóveis; ::freios, busina, es

pelho netroviSOr",' limpador ele pa

rabrisa, aparelho de i luminar,ão I(dianteiro e t.ra:beiro), siJ.enciad·or, I'suportes vara placa. ,

Bicicleta,s: ca,mpainhas. .

Motocicletas: busina, freios, apa
relho de iluminação (d.ianteiro e'
tra:oeiro) .

Não será emplacado o veículo;

qn:e não satisfiz'er as ,exigências I:,aCIma,

Amaro Francisco Garcia e

Erotides de Souza Garcia
participam aos parentes e

pessoas de sua. relaçõalil o

contrato de ca.amento da
sua filha ODETE com o sr.

Oani Batista Oliveira
Camboriu, 11-12-41J.

Nabor Julião de Oliveira e

loUta Pires de Oliveira
participam aos parentes e

pessoa.s de suas 'relações o

contrato da casam�nto de seu

filho OSNI com a srita.
Odete Garcia.

Fpolía,; 11-12-46.
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ODETE e OSHI \

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não
.

publicados, não serão
dev.olvidos.

A direção não se respon
sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados
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confirmam

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar

Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELOI

NA-O fÉ t�OÇIVO AOS ANIfIilAIS DOreSTlC05 ;

�t8, .���

Pelos Municípios
Assuntos lnternacionaia
Concursos
Artigos de Redação
D, F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

Magazine
PEDRO PAULO MACHADO

Esportes

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
Estarão de plantão, durante m.

mês de dezembro, as ,seguintes>
farmácias:

10 doming-o - Farmácia Nelson,.
- Rua Felipe Schmidt.

7 sábado - Farmácia Moderna•.
- Praça 15 de Novembro.

S domingo - Farmácia Moderna"
-- Praça 15 de Novembro.

14 sábado - Farmácia Santo"

I Antônio - Rua João Pinto.
A

I 15 domingo - Farmácia SantOo
Antônio - Rua João Pinto·

21 sábado - Farmácia Gatari- )�"
nense - Rua Tra.iano.

22 domingo - Farmácia Catari-,
nense - Rua Trajano.

.

25 quarta-feira (l\Tatal) - Far-·
mácia Rauliveira - Rua Trajano-

2S sábad'o - Farmácia Santo!'
AgosLinhe)' - Rua Conselheiro Ma
fra.

29 domingo - Farmácia SantlJ):'
Agostinho - Rua Conselheiro Ma
fra.

O servÍçn Do-turno será efetua-·

,do pela Farmácia Santo AnWnia,:,

jSita á Rua· João Pinto.

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros .........•....•••..•••• 1313:
'Polícia ' .. '.. 10n'
Delegacia O. P. Social"........... 1578" (.

Maternidaà\: ...................•• 1154
Hospital Nerêu Ramos .....••••• 8ll', ,
Santa Casa .................•.••• 103tv"
Casa de Saúde S. Sebastião ...••• 11'53
Assistência Mnnicipal .........••. 166·
Hospital Militar ..............•• 1151
140 B. C. ISJO
Base Aérea , ,...... 786" �

7" B. 1. A. C. . '............. 1591
Capitania dos Porto., , . • • 13811
16- C. R. 160&'"
Fô.ça Policial ...•......•.....••• 120:;'
PenitenciáTia ......•••..•.•... ,.. 1511:'"
KO Estado" ....•••••• , ....••••.• 1022
• A Gazeta" .•....•.••••••....••• 165('",
"Diário da 'Carde,n _. 157� "h
,L. B. A... : : ....•••....•• lM:?-�,�Emp. l'u.nerát.a Ortlga" .• ,....... UIOW
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IBalas atômicas
Berkeley, Calífornra - (8. I.

-.li.) _:_ O mais poderoso disso-
-cíador de átomos do mundo -

<é Cíclotrônio da Un.iverstdade
-de Callforrua, que pesa 4.000
-toneladas e tem 184 polegadas
.de díametro - iniciou Sluas

acívídades de paz, realizando
-pesquisas no campo da medi
.eína.

O ci'Clotrônio, inventado pe-
10 Dr. Ernest O. Lawrence,

-

Premio Nobel de Físicas e Di
.retor do Laboratório de Radia
,çóes da Universidade, já pro
-duzru "balas" atômicas dez
-v 'e z e s mais, poderosas que
-quaisquer outras previamente
.aceleradas 'par um dissociador
-atômíco.

Durantr, a .guerra, esse gi
-gantesco aparelho foi usado
'Para pesqnísas no processo de
.sepaa-ação eletro-magnétíca do
"Uranto 235, por ocasião dos
-trabalhos que resultaram na

�fa,bricação 'da bomba atômica.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAf
RAIOS [;LTRA-VIOLETA NAS

ESCOLAS PR[,11ÁRIAS

Londres, 17 (B. X. S.). - O
::M,iniJstério da Saúde Pública fará
experiências com a-aios ulbra-v io
.Ieta nas Salas de aula das esco

Ias primárias, com o objet ivo de
-pnevenÚl' epidemias de inverno.

\ A luz solar alrüfi.cial será ins
alada ern salões de recreio e em

cswlas de aula, permanentemente,
'll,ara servir a cerca de 1.600 cri

.anças, observando-se a i,l1!cidência
,dle' múlés,L,ias cOlmo Sa'r'ampo, ami.g·-
dali te, éocnas, .j,ctCil'í'cia, escarla-
,.tina e me,smo o 'l�esfrialcLo comum.

A não 'SI8l1' <um ligeü'o clal'ãD

.:l:wermelhado no Le,Lo, as Cl'ia,l1Clas
,de 5 a 11 anos não suspeila,rão. de

.que ,esiJe.ja acontec,end.o al!\,o de
;.anonmal. A ,cadà crialIlç,a s,erá en

-:wegue um cartão ,em que os pais
,d€Nem enumera'r as !Suais an1;e1'i-o
.res doenças i,nfeccionrai's e as,sina
l�r como ,se ,sente' a cr.iwnca em

. .casa, OOQuantü a exp'erien.cia
que ,'(jurará dois anos pl'ogride(

_ As enf'Ell'meiras visi<Lcllrão a ca'sa

ede qualquer cr.ialnça que deixe ele

:k á 'e.swla ;por do:enca.
AO. mesmo 'Ílempo far-s'e-á um

rel-alól,io. co.mpleto. sobr\e out,ras

1.600 cpianç'as em ,:O-utras ,c,scolas
,'1)ude as sal!lJs de, aula não pro.vidrus
.c(!le ra.'ias iulLr.a-vio']e�a.

Um' dos médicos �ncaTregaclos
,c.da exp,e,ri.eTIcia ciJoolal'ou ao "Daily
Exp,flClss": "Se ficar provado qu,e

:a tncilClencia de e,pLdemias decai

nas escolas, i.nra,diatclas, i's-1o pode
:-'j.evar á irradiação no cinema e em

-:to.dos o.s demais ILlga1res .em que o.

tPublico. se l'Emne."

o ��TAf)O-Qua�ta. 'elrr, 18 de ;Oezembro de 194
----------------------------------------------------�-----------.---
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CONTA CORRENTE POPUi:-AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAT: CR$ 60.000,000,oa
RESER\J\S: CR$ 15.000:000,00 I. Rua Trajano, 23 • Florianópolis

------

ELEGANCIA, CONFORTO' E ECONltMI4
conaeque-se com os trajes sob-medida. .

G U A,S P A R I
Vendedor por conta propria:

PLACIDO· MAFRA - Be ao r de M6das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seàclomicilio.

Tenha f:! empre em coser

nPERiTIVO
uma garrafinha
«K N O I» ..

QU�R VESTlR·SE COM CONFORTO E ElHiAHCIA?
PROCURE A

Alfaiataria ello
Rue Fel ippe Schmidt 22 - Sobrado

.Rafael G. Cruz Lima
ADVOGADO

Rua João Pinto, n". 18 (baixo) - FLorianópolis

Dr.

:ESCRITÓRIO JURtDICO COMERCIAL
ASRuntoll: Turídbos·· Comerciais --,Rurais a Informativo.

Bndereço Te}. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nesse Organização ontes de .e deCIdir pela com·

:;>ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te "tado

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogéric, 54 - Caixa Postal 54 -- Fone 64

Câmbio
MOEDAS , SIMBO�

.

I VENDA I COMPRALOS LIVRE LIVRE

[� 175,4416 74,555
U$S 18,72 18,50
Esc 0,761 0,752
Blv IOA457 0,4361
P$ch 0,6039 0,5968
Sw.Kr.

'

5,2109 5.1496
Sw.Fr. 4.3738 4,3224-
M$N 4,5995 4,51 2
O$u 10,6062 10,2778
·Dan Kr 3,9008 3,855
Pts 1,7146
Fr.fr. 0,1574 0,1556
Vm!3
FIs
Blg 0,4271 0,4;221

Libra
bolar
ES<Judo
Peso Boliviano
Peso Chileno
Coroa Sueca
Franco Suiço
Peso papel Argentino
Peso ouro uruguaio
Coroa Dinamarquesa
Peseta
Franco Francês
Marco
Florim
Franco Belga

Taxas fornecidas pela agência do Banco do Brasil.
sem confirmação

-'

Transportes regulares de cargas do pôrto de

SÃO FRANCISCO DO SUL NOVl fORI

o tenente Arruda Oámara, ajudante de . exa. Ipela assinatura da reforma do e11-
or-dens dia Interventoria federal, visitou I sino primário, justa aspiração do mag is
os srs. capltão-de-fravata Máximo Marti- tér ío catarinense, consolidando assim, no
nelli e D. Hen rjque 'I'rtndade, Bispo de setor educacional gestão _govêrno Nerêu
Bonf'irn, aos quais apresentou cumpr-i- Ramos, grande paladino causa educação
mento-, em nome do' sr. Interventor Udo terra .oarrtgu-varde. Respeitosas sauda·
Deeke, por ooasíão de sua chegada a ÇÕ€,s. Iracema Brito, Bernardina O, Sa11-
esta capital. tiago, Aurora da Silva Braga, Rosina A.

Petry, Mar.ia Sardá da Silva, Elí :le Sou
sa Pôrto, Leonida Vieira, Julieta Elias
Matos, Ivete Constante Santiago, Luzia
Apo lô n ia Pereira, Maria Zenir de Sousa,
Clara Sens, Zoraide Isabel Caetano, Maria
Ester Constante, Maria Iracema Ferrei
ra, Dilma Silveira, Alíbia Koer ích da
Sillva, Or'Iand ina OUvia da Silva, José
Fuck, Alice Maria da Silva, Adétí» Con
ceição, Antoníeta de C. Ramos Fetry,
Heloisa Rios, Maria Schappo, Irene Sil
veira 'e Ana Martins Lohn.

260
23G
158
144

116
10

o sr. Interventor federal no Estado
recebeu os seguintes telegramas:
São José, 12 - Rejubí lados ato v. exa.

assinatura leis orgâmicas ensino prírnâ
rio e ensino normal, que realizaram jus
tos anseios professorado nosso magisté
rio e que expressaram nitidamente de
dícação govêrno causa educação popular
Santa Catarina, apresentamos a vossa
excelência nossos ardentes aplausos e

agradecimentas. Cordiais saudações. João
Rodrigues de Araújo, inspetor; Aldo Cã
mara Sí lva , diretor; Osvajdo José Fraga,
professor; Edmee Novais, Jesuína Bote
lho Abreu, Erotídes Vasconcelos da Stl
va, An íta Pízan í, Ambrosina G. Portela,
Ne lí Carioni Rosa, Evandina Schmidt, F.
de Brito Filomeno, Iracema Machado
Matos e LUJcí B. G. Sandino
São José. 11 - Professores do muni

cípio dle São José congr-atulam-se com v.

--------------�----------�----------�---

Blumeriau, 11 - É Icom verdadeiro
prazer que, por êste meio, em nome do
murucípio tenho a honra de governar e
no mau próprio, congratulo-rne grande
adll11inistrador que é vossa excelência
por mais êste gramde benefício para as
ruturas gerações bíurnenauenses cr.ando
nesta cidade a Escola Normal. Germano
Beduschí, prefeito municipal.

TOME K OT I
APENAS Cr. 3,Clt

Com essa infima quantia Vo�
. está auxiliando o seu próximo.

_ ELHO'" dIIpr::fl1T1VO
'

1 Contribua para a Caixa de EsmolAe
"'" M

.

R" ""� II ena Inditrentea i. FloriauópoU..

ESCRITÓRIO JURtDIljO COMERCUL
(Com um Departamento imobiliário)

Vendas de Ijlnhais, tazendae e empr êsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADV()GA!W
Rua r'rei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal M

Endereço telejtráfieo: "Elibraneo" - Lajeio - SI. Cat4rha

de

OOENÇAS NERV�SÀb
Com 08 progressos da medíeíaa

hoje, as doenças nervosas, quande
tratadas em tempo, são males pu·
feitamente remediáveis. O curandeí
sismo. fruto da ignorânci-a, só pode
prejudicar os indivíduos afetados d.
tais enferinidades. O Serviço Na·
cíonal de Doenças mentais disJlil.
de um Ambulatório, que atende �ra·
tuhamente os doentes nervosos �n

digentes, na Rua Deodoro 22, du
b n >horas. diàriame.nta.

para

MACllADO I (lA
Aqllncio.m e Representaçõ4Ic am

G"':roJ
�C1triZl: Flol'ian6polh
�lla João Finto, n. FóI

Cai:zc Postal. 37
i'Hie!: C,.uciú.ma

R "u êloriano Pailto-to, .ln
(l:.aü Pl'ópdu).

T�\8qram:::lt� ·PRIMU!:!
A,(}�. \,,� ," p6ncip(l�'
rr:\unioitlk... d� ElOto":.o

r
TERRENO

À venda na Avenida Rio
Branco, em frente �o numero

99. Tratar n� mesma av'enida,
1.°. 89.
............................

Inform ações com os Agentes

-Fiorien6polis - Carlos Hoepcke S/A - CI- Telefone 1.212 ( End, teleg,
São Francisco do -Sul - Carlo.s Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

.,

_._� PEDE-SE
1i8SSINN�SN'rpTvVS(1 I

I
deA quem encontrou um broche

li "lÃ
ouro n3S . imediações da

Relojoaria Müller sos Correios
e Telégrafos o favor de entre

gá lo nesta redação .

t.riai� e outros. Diversa. ca.all e grandes terre-

É sa'bido de Lodus o quanto os n_o com paato e
.

agua corrente
_ _, .

- .utuado. em CoqueIro•. Trotar na
o'\"os ,sao nutl'l'ÍlvOS e, TIO entanto, calla nO. 87 logo apó. a Capela •

ainda é infimo o oonsumo do.s ••• ' ••••••••••••••••••.•••••

ovos 'cn-lr.c nós, como se vê paI[' l V'END-E-SEestes llumeros de consumo "per

Reclamem imediata·
mente qualquer irre
gUlaridade na entrega
de seu, jornaes.

VENDEl\1-SE
MOVEIS ANTIGOS

05 OVOS na aUmen
tação humana

OS -O:\'OI�, <cml sua qua,si toLa lida

de; sã? e.mpee,gados na alimenta

ção humana, lape,nas uma pequena

parle s.e destinando a; fi,us indus-

ca1pila" ,em "árias países
ano:

CallJadá .

EstladÜls 'Unidos .

Ing'latena ._:_
.

Alemanha .

Dinamarca .

E na,s rI .............••.

e por Uma casa sita a rua Tenente
Silveira no. 42: Tratar

-

com

Artur Moellmaon, Caixa Pos
ta', 32. - Bil menau.

Vend'e-se
10 o.vos p-OI' brasileiro e por,

ano, na tena em que o milho vem

por t.oda a pa,rLe e onde os chãos
não tem fim!

Um prédio sito. á rua Fluvial, em
ltajaí, bem próximo. ao. Cais do
Po.rto, cujo. terreno mede de frente
35 metro.s por 70 dito.s de fundos.
- Tratar em Itajaí, com o. dr. Os-
mar' Nunes.

.

B
VENDE-SE

TIRADENTES

Aproxime-se mais de seus

amigos e l}arentes enviando
-lhes um número da revista O
VALE DO ITAJAí, erlição de-

dicada a Florianõpo]1s

fOTO,. ANDRE'
ATENDE A DOMICILIO

Ban,quete••• Jantares •• Casamen
tC6 •• Festa.s .• Batiôo dos··

Competencia e rapidez.
Hotel .Metropol -. Tel. 1,147

EMPOR10 ROSA Praça 15 da
,

J'1r :'.e.,rnil'D .n .2 I, •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO -- Quarta feira '8 dfl Dezehtbre de 1yã fi
______________�� . � a�Q=.���,�7.'_-__p'b�'���

a Liga Joíuvtlense de Desportos inaugurou, em sua
social, o refrato do insigne desportista e candidato ao ,govêrno
'de Santa Catarina, dr. Aderbal R. da Silva, OJ maior

'

an'imador do desporto barriga-verde.
Catolicismo

C SANTO DO DIA
18 DE DEZEMBRO

EJ'pect({ção de Nossa Senhora
Os Padres do Décimo Concílio

de 'I'oledo deram expessão aos

pensamentos e sentimentos da al
ma ctistâ, quando ela, meditando,
proeura penetrar na vida íntima
de Nossa Senhor·a. Lembrando-se
ela palavra de Jesus, quando Ele
diz que 'a unulher í'ica uisle ao

aproximar-se o dia em .que deve
ela!' a luz, entendemos que este

r<Jlclo universal não 'BC deu com a

J'lãt' do Salv,adü.l'.· S>f'lgundo Sto.

L],rfpd'0iJ180im 'CIlliçlüam o l1urí&simo'
OOl'aç:ãll fia ;-:;�. \íil'gem ,a;rellputes
desejos de que nasceste oRe..,.
dem,L,ol',

2° jügo: Paula Ramos x Avaí.

I
O jogo entre brancos e pretos, 0;-; pas r iaroas e Profetas elo

3° j-ogo: Vencedor cio 1° jogo mai-cado para domingo foi í.rans- Antigo 'I'eslamemto imploravam,
x vencedor do 2° jogo. I f'eiido "sine-die". sem cessar, ao céu para que rnan-

Os jogos prometem dos mais cla"sp o Messias prometido,
aLraenb3s e disputados, sendo de A AVIAGAO FRANCESA BATE A Com que ardor [Ie,rá esperado
prever um grande público ao local HAF Nossa ,se,nhora <O momento em que
dos combales, Pai-is (S, F. L) - Na sala Reger pudesse estreitar em seus braços

������������������������������������--������- Ceo�!I1�r om Pa,�� realizou-se umlvir�n.a� aque� a quem n[(o dcv�

Fes rííval artisnco p� trocínado: °co::::',:}\'IOL\�AIRCO,.OCSO' QD�,E�:,EA�;rIAJOGAR I I d t
.I 'li \J' ui u

7

'H ,;"\ _'>. U 1>

ma c 1 ,e esgt-rrna en ,r,e uma sc- somente a ddgnidade de virgem e

,

I I 111
-

I f K' I Belo Horizonte, 17 - Em fon-
leção da RAIo' e outra do Exército mãe, mas alinda a felicdelade de ver

Pe O D.lernaCIOna _,,_ tes ligadas ao Atlético Mineiro,
do Ar Frances. A espada, a avia- nealizada, aímal, a salvação do
ção Jrancesa ganhou por (j viló- mundo?.

pôd,? a reportagem apurar que o
dores Milton Faria, Wilson Pessoa campeão da cidade eslá interes-

rías, 2 matchs nul-os contra li, yi.- Foram estes os motivos que.

e Ivan Régis. tortas, 2 matchs nulos. Ao í'lore- levaram o IPOVO or.ístão a (%lleb1'ar
sadissimo em promover um ,en-

",'e1','1 levada a' cena a aplaudida Le, os br-itanícos tirar-am a desf'or- a Expeclaçâo ele Nossa Se,nI10,['a.
- 'V 'L· 'o " c contro amistoso com o C. R. V<liSCO

- c U C< 0,

peça dramática "um drama no

Faró!,7.

.Sábade último
séde

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Grandiosa tarde esportiva em
'Sob o patrocínio da "Gazeta Es

T[lorLiva" e ,em benefício '(lo Natal

elo Pobres, será realizado, na tar

de de domingo próximo, um' sen
sacional fe.�tival ruteboltstico,
cujo programa está assim organi
zado:

Preliminar: "Imprensa -Of'icial"
x "A Gazeta", em homenagem aos

81'S, Jor-nalistas Batista Pereira e

Jairo Cal lado,
TOR:\'EIO RELAMPAGO

1° jogo - Bocaiuva x FIguei
ren-e,

Sexta-Ten'a, dia 20 do corrente,
r-ealizará o Internacional F. C.,
desta capital, um atraente festival
arttstíco em seu benefício, - no

'I'eatro da União Beneficente e

Reorativa Operária, genf.ilmente
cedido.

Contará o Internacional com o

concurso elos conjuntos vocais
"Azes do Rítmo" e Quarteto "Ami

gos da Onça", bem como dos ama-

Palmeiras x River Plate

beneficio do Natal dos Pobres

CONVITE

rn, ganhando por 5 vitórias a 4,
ela Gama nesta capital. PaI' ultimo, ao sabre, os Irauoe-
Desde que esta noticia começou

Finalizanelo a grandiosa noitada ses ll'i,nnfa,nalm PO'L' 5 vitórias a 4.
a se espalhar vela cidade o pu-

teatral será encenada a engraça- blico esporl.ivo foi despertado pe-
F'ina lmente o Exército do Ar

díssima comédia "O Diabo atraz .Frances bateu a RAF por 15 vi-

ela Porta".
lo iuteresse de conhecer o C011-

Iórias, 2 matchs nulos contra 11
junto que apenas com um elernen-

Certo-s estamos de que o espetá- vi tordas. 2 matchs nulos.
to estranho consegui u derrolae a

cuIa alcanç,ará grande sucesso. se,le(;,ão' nüneil'a ])01' R, x 3 no Rio FUTEBOL EM COQUEIROS
e 2 x 1 em São Paulo. Na tarde -elo úlLimo doming7o
Adianta-s,e, e,ntrf'Lan[,o. que no I efeA,uou-se na localidade de Co-

caso de que e�'sa lJolicia yenha a qneil\os, uma pa.rLida amistosa
se,r confirma,da, será condição 'e5- entre as equipes principais dO. Rio
se.ncial que o ,cluue da Cmz de Bl'a,nco e elo Monlenegro, qué

'O ,segund� compronllSso do I eumpriL' atuação das mais desta- i\IalLa traga o .seu e3qLladrão COI11- t,el'mino-u com a "ilória do primei-
clube arg,e!lltmo Rrver P,late no

I
cadas e para ,tanto o gl'emio _

do pleto. eo 11('la con ta�('m de 3 x 2.

Bmsil será -conlra o Pa:lmeil'as,
estando a partida marcada para Parque Antál'[j,ca está treinando ...._..--.-w..__�_-........_-_ .. -...._- .-----.............. �_J"._ _

hoje no estádiü munie-ilpal do Pa- LIma nova vanguarda, cuja con.,-

(I
f

L - D dA'caembú Elm São Paulo: tituição é a ,seguinte: Lula; Artur; .. U-g_e _ 0,%-1:- ,-, e,. '_. "90s-tOEstá ,o alvi-yet'de di-spm:[,o a Yilad'oniga; Lima e Canhotinho.

Envie ao seu amigo distante
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí, edicão dedi
cada a Florianópolis,

�

e assim
estará contrihuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra

ODEON
As 5 - 7 1,4 - 9 hOrras

Sessões das moças,
---1�'- -:A i\i-art'cha "'{i-a- Yilfu- n. "27

- ]\'ac. CODperativa.
2°) - A Ciencia Popular

Sbort Colorido.
3°) - PaultlUe Godard - Bon

ny Tufts - €tll1,:

SEREI SEMPUE TUAi

P.reços:

.._-). ......

Notas Esportivas'
De ordem do sr. pf'esicl'e,nle, c,ol1Yi,do os Sf'nho�'es sóc,ios e exmas.

familia,s pa ra as feslas de NaILa.I, dedicada aos filhos dos sooios, e para
.

--

o grancl'e baile d:e S50 Sily,est,re que este clube fará realizar nos dias

Cientifico aos .senhores sócios deste clube, que, pana o grande
Censura: - Livre' - €1.'iUlRças

baile de São Silvestre, não se['ão vendida,s mesas, deV'endo as moomas
n'la,iores de 5 a,nos vroe,rão e-nt.I'a�

,

serC!l11 r,eflerva>das, paira 00 que a ,Se-c,ne,taria atenderá no dia 22 do co1'- na sessão de 5- horas.

r;ente, durante o periodo compreendido eonbre H, e 1S ho.ras.

I T'�'K'P'E'R: 'I':"�'
.......••.•

SecreLaria, 17 de deztlmb:ro de 194.6. IH .tUJ

Nelson 3'[. Nunes _ secr,etár,io.
As 7 % fuJlDtras

10) - Petróleo elo Brasil

podE'rão se utilizae dos préstimos 2:3
ele L'e,lé e7 Djalma, cedidos ao 8ã(;
Paulo para o jogo eom o RiYt�r
PlaLe.

- BarbCisa, "keepef''' do Vas('o,
do Ri,o, está inclinadr: a ret,)rnal'
ao fuLebol paulista.

- A Fedtlração Allé�ioCa Catari

illeuse já solilciLou inscrição para

o Campeoriato Brasileiro de Bas

quetebol, la r,ealizar-se em ja
[leiro próximo.

- O cOillPe.tlente técnico Fran

ChSCO Prazere.s foi reel.e,i!,o diretor
do Depal'La>ffieIlllo de Futebol do

Paula RaIlTIos E. C.
- A :qireLoria do Paula Ramos

pnete'lllde 'organiJzar um s'ensacional
<torneio enLre ,os quailros princi
pais clubes da Icida,dte, quais se

jam; Avaí, ]_Jaula' Ramos, F,iguei
r,ense e Caravana do Ar, em ja
ntliro do. ano vi!lldouro.
- Vár.ios tellistas de São Paulo

CURIOSIDADES ESPORTIVAS
A Natação é Ob1'igatória no

Exé1'cito Nipônico
Desde que ü jap0Dels Re.izo Koike

ganhou nas Olimpíadas de Los

Ang,elles, em 1932; o titulo de cam

peão de nado de peit,o, a na,tação
foi 100luida como matéria obriga
tória das esoola.s mllita'res japo-

foram ,o(}nsiderados pI'lofi,ssionais, ne�a,s. E ,como C\o,nseq ulenoeia dis

visto que ,reoebilam pr()\pinas para sü, f'a,z part'e do den'oltado Exérci,to

disputar campeonaLos. A Federa- de Hilroi-to, hoj,e, oom gl'a,nde pro

ção Pauli,sLa de Tenis comunicou ,teç,ã,o Isob1',e as. demais unidad'es,
o caso á C. B. D. um corpo ele ,lla,dado�'es, cujoO co-

_ O ponleit'o Clándio, ao que manda:nte, várias y·ezes condecora

informam elo Rio, Deformará con- do em ação, chama-se Raizo KiÜik-e.

tralLo -com 'o Coríntians, de São C01'1'e?n mu.ito os Italianos
:Paulo por mais 2 ano-s. Dia 31 do Nas quatro ülimpiadas ci,clisti-
'Corrent.e ,terminará ·0 oontr,ato do

ca,s de 4.000 metro,:; sobr,e pi,sta -

jo.gadoe e&tando vários cluhes in- 1920, 1924, 1928 e 1932 - a Itália
teressado.s no se.u cÜ'ncur,so, se.mpl'>e sag-rou-s,e -campeã. COI'-
- O CampC'o.na.to Brasileiro 111-

rem muito os italianos ...
fanlo-Juvenil de Nalação, marca-

do para 9 de felvereiro, será rea- O SÃO PAULO NÃO QUER
lizado 11la PisC\ina do Clube de Re- PERDER LEóNIDAS

gatas Guanabara, no Rio de Ja- São Paulo 17 - Leónidas con-

ent.endimenl,osUnlua 'em com oileiro.
_ Em abril prqximo se,rá rea-

lizado em Por,to ,Alegre o Cam

[}eema-io Sul-Ameridano de :\fala

ção,
_ O Vasco telegl;afou ao Pal-

m,eiras e ao Cormlians, comuni

cando q{le os dois clurres também

São Paulo, S,Bndo quasi oer1,o que
l'e,formará o seu compromiSSO. O

"Diamante N,eg1'o" vem se sub

meltenclo a sério tra,tamento ele

saueie e t urlo in.cI ica que estará em O
forma para a disputa da tempora
ela, oficial do próximo anD.

e 31 do c.orren,te.

Secretaria, 17' de de.ze,mbro de 191(j.

Nelson M. l\'unes - se.ewetáriD.

A V I S O

SL'as, e sl'las, Cr$; f,20- .

Est.ucl ain LeiS 2.00
Cava I be,ill'os 3,Oa
Geral :.... 1:,.00

Nac.

2°) - Esquiando
loriclo.

3°) - Fox Airpian News 2Sx94
- Atualidades.

40) - Gene Ti'erney - V�ncent
Price - Walt.er Hllston

Short. co-

. RITZ
.Clnes_,-,a,70',XY

• '�.'
"

T. ..... t;r , '. �
..

� _

RITZ - As 7 % noras

10) - Hepol1ta.gens da Folha
Carioca - DFB. ,

20) - Todos os Domingos
Short.

30) - Georg,e Sandel's - l\Ia1'

gu.erite Chapman - Ga.le

SOl1dergad - em:

EJYCOl\'TRO ENl BEHLIM
Censura: - Até 1ft anos.

Preç.os: Cl'$ 3,00 - 2/10.
................................

- em:

SOLAR DE DRAGONWYCKO

PJ'e�o: Cr$ 4,00 unioo.
Censura: - Até H anos.

CASA MISCELANEA distri·
buidora dos Rádios R. C. A

Victor, Válvulas e Dis(.'09.
Rua Cunselheiro Mafra

V E N DE - SE

Fr�çl Vidai Ramos n.Q 17. --·lTAJAÍ

ROXY - As '7 lh horas

10) _ Cinelandia Jornal 1 Cal-deira a vapor, cilindrico multibular com, tubos de.

DFB. diametro 4, capacidade' 1'50 H.P., a 100 libras pressão. foma-

20) _ J\oLicias do Dia _ Jornal. lhá central 0,75 cm" 52 metros de' superfície, com coletor a

30) _ Rita H,aworth Lele vapor na parte superior de l,lOx3,50 deSffiQntavel por falanges.

7 BO\:��n
- Ja.net Biair I

com tubos, pertences completos.

Inform�çõl's: - CARLOS F. DA ROSA.
CORAÇÃO DE eMA ClDADE

Censma: - Até 14 anos.

Pre-ços; Cr$ 3,60 � 2.íO.

l
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110 lugar mais frio
lIdo mundo

Londres, 17 (U. P.) - O lu

gar mais frio do mundo é
"Taiga

" de Kolyma, perto' da
! aldeia do Oimekon, na Sibéria.
É pelo menos 'Ü que afirma a

rádio de Moscou. Uma expedi
ção geográ.f.iea vinda de Kaha

barovsk, que vlsítou aquela re-

I gião, mediu ali uma tempera
i tura de cento e noventa e qua
I tro gráus centígrados abaixo
de zero.

j\ MODELAR;IVERSA.RIOS:

p
MENINA ELIANl

. .orjlt e ae alegria. a·e seus
.:palS ':eja hoje o 5eu rio tc í-ícro ,

� gra�Cl menma Elicnl, tilha
o s:. 'lperidiêio Amin, do o l t o

. comerei desta praça.
*

8'1 JGDI'l'H MARIA
Fesú0ja 11Ui� uma p rimavera,

hOJe, a .staJudilh Maria, f'ilhu do
.sr. José c/e)iniz.

Receb s u das melhores fábricas do pah:: finos
costumes de linho, seda e tropical:

sedo s 'de lindas padronagens .

GRAVP.iIoTAS finíssimas:
PANAr-,,1ÁS de tôdos as côres:

CRETONES e LINHOS nocíonuísr
\

FREDOLL\,(.xÃvmR DA RO�A
llra'11ScOil'l'e, hoje, o auiversá i-io

nalalieiu cio �. Prsdolin» Xa\"ier
.da Rosa,

Completo Eortimento de ternos para
homens e meninos.

Artigos de praia.e veraneio.

Com a 'gentít senhor-inha Ma-

;rilia ISilveira de Sousa, dileta fi

lha do sr. desembargador Alcebia- Conüeíeiros em homenagem ao

.des V. Silveira de Sousa e exma.
CeI. Lopes Vien-a, dinamico pre-

-sra, Nair F.: ,Sj,Jv,eira de Sousa, feiJtõ ela: ,ca,pit'al, que esteve

pre-,I,,-com:ka'Lou casamento o sr. Antônio sente á noitada Ide ade.

Carlos Ouiotana Br-ito, filho da Ao se dar início aio programa

€xma. sra, Vva, Alice Quintana falou o sr. Nelson Morais Filho,

:'Brilo e 'atiNo e dedicado gerente p["esideIllLe. daquele Sindica:Lo, .. ql�e
.da V. A. R. L G. nesta capital. I saudou.

o J}usLl'e edil de F'lurdanó-

* polis. Também falou o sr. Deodó-

VIAJANTES:"
.

I sio ,�[:�iga, presidente da �n:,ã�
Relação dos passaqeiros que em-: Oper ar ra que agradeceu a hon o

.borcaram nesta data na Ae1'o11ave' sa presença elo sr. CE'1. Lopes Vieí-

PP-CBV América do Sul: ra. Ref'et.iu-se á campanha que a

Para Curitiba: _ Dinarte Ze- Cn.iã,o iniciou para o Natal elos

sócios invalidos, em numero doe I

tola, Augusto Guido Fressato.

Para São Paulo; _ Maria de 14, alguns atacados de Lubcrculo

se e que de aposentsdoria recebem

apenas 00 cruzeiros.
Para lesse fim a União .havia

organizado listas rle donativos,
esperando o apoio dos sócios e da um quarto pllra ca.al de fino

Domingos Henrique Leal Braune, trato, com 2 menores recentemen-
�.Nemésio Heusi, dr. Hesmar Devol a

' população. t h d d R' I t
Diarul e desse apelo, o sr. Cel

e c ego 011 o 10. n ere..a um

. e dr. Hermes Barcelos. ,.Ic·o ,c .

ou doi. quarto. com pen.ao em

que de- Lopes Vieir-a. com aplausos da I
ca.a de tado respeito. Trocar re-

assistencia levantou-se e disse que fereneias. Informações para Silva,
Ale{jl'e, d - d t' 1

O gO\'l:'l'110 municipal abiia . uma na re açao •• e Jorna .

clel',sa.� lis[.as Bom a i'TIlpodaneia ,�--.._----------
Antônio Zaearias Muni,z Ban'e-

I IL b D']' B B Lo ele mil cNlzeid'."'�. FRetas e Pl�olon-I S. JUDAS TADEU rogaI'."O, Jaco, a e la ullge arre ,

,v\:ntônio Emilio Muniz Bane'to,. gaelas 11.)a1111:a8 Isaludal'am ,a g1/�lliel'O-
por nós.

. Jaeüba ·Juana i\oluniz Barreto, Die- sa (' slmpaL.llea ar'ILude Ido goYcr- Uma graça alcançada..

I· naelo.l' da ciJelai([le.
.

go Muniz Barreto, Emilio Ju 10

"1
.

B l'u I t' C b"'\l'-' O programa ela lloile eonslou
lv,lllllZ 11,1'1'('\ () \ a en 1111 ,31' U ",

.
"

.José Albaidc Dia,,; to Cl'j,,;(jna Kacl- da i.nt·el'prelação do dra,ma Os

I Tl'ansviaclos" que teve esp lendlda
l'uann.
______________,.. int.el'pl'etação por pule dos bons

1 R,ma,dores eltl {_'niáo sendo muiLo

aplauelidos.
P:ll'a])e��s á União, pelo êxilo de

�lla ini·ciat.iva ne auxiLial' os só-

* :::

. SRi\. Y�Rr:QIANA- YEC_CH[AR[
Deflui, hoje, o aniversário na-f

'lalicio da ·ex.ma. sra, d. Vei-ídiana
-; Vecch iari, esposa do sr. João An

.tõnío Veccl1itari, residente em

.Curít.íba.
. TEA'TRO

NOIVADO:
Segundo haviamos noticiado,

realizou-se sábado ultimo, na se

de da União B. R. Operária, o í'es

Liva l do Sindicato dos Padein'os e

.Lourdes Cunha.
Para Rio de Janeiao : - Antô

nio Mesquita Hocha, João Miguel
"Leal Braune, Izabel Leal Rearme,

.Belação dos possaçeiros
. sembarcorani de Porto

nesla mesma da/a:

IT·s'
..'{! a liel i;:l te indicvtl·c

�Tira'de1l16s. :;1 in\·alic�os.

PERDEU-SE
uma carteira per r a-riickel, de
couro de beaerro, com uma

chave. Gratifica-se a quem en

tregar nesta redação.
--,.-----

Política ParUdaria
Conclusão

.. ..

o vigor dó õtgâi1lsmô hümd-
_

no e a plenitude da sua vi-

talidade está no equilíbrio das
funções glandulares. Glanton·a.
á base de extratos de glandu
las e vitaminas. normalisa essas

funções e imprime ao orçonis
mo novas forças propulsoras.
Desperta energias adormeci
das, trazendo ao homem a ale

gria de viver. Tubos com 20 dro

geas. Expansão Científica S/A.
- Caixa Postal. 396 - S. Pculo,

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA O SEU ENDEREÇO AO

LlIBORITÓRIO 00111 S. I.
P CAIXA POSTAL, 36

aLUMENAU _ SANTA CATARINA

PROCURA-SE
FARMACIA ESPERANÇA

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã serâ .a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha.
Garante-se a exata observância no receituário médico.

.

Os planos
Hoollywood, 17 (U. P.) -I dois filmes, viajar pela Euro

CaJrmém' Mira,nda diz ter ga- pa, vi'sitar o BraJsil e entrar
nho, 'atê' 3Jgota, um milhão e I como sócia para um café de
lue-io de' d'olâ·i'éiS: n·Ols Estados Hoollywood. 'A única coisa que
Unido,s. Mas dos trez'ento,s mil não ;ptl'et.ende, é casar-se em

q'ue: g3Jnhoú nó' ano;. passado, mil novecentos e quarenta e

depois d'e pagos os iJ:nposrtos, sete, po,i,s está ocupada de
só lhe, ,restaram vinte e dois mai,s para 'isso. Em todo ca.so,
mil, o qúe quer dfzér' que os admite a poss.ibilidade de en

impostos SltLoLram a mais de contrar um ma,rido, mas ga�
noventa po.r cento. rante que e,ste não será ator.
HoollywÜ'od, 17 (tr. P.) Ultimamente teve cinco pro-

.

I Ca.rmem Miranda esta com postas de casamento, havendo
;

! gtra:ndes pfan?,s, paira. o ..

·novo I �:1t.re os !lre_tend.entes um mé-
a.no. Pretende p'aba1hal' eJ11 � CiKC) 6 C:.:J. �{!Yog::,. jo. ,

de Carmen l\1iranda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO Quarta feira ra de Dezembro de 1946
------------------------------------------------------��--------------------------------------------------------------.----------------��-�

COllIISSÃo DE ESTUDOS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS

E�ADO A Agonia
da lsmá
Aliviada em Poucos Minutos

PARECER N. 1.545/46
Parfs, (U. P.) - As auto-

ridades estão estudando medi
-das para combater Q mercado
negro de .bebês, comprados ás
mães a 60.000 francos e vendi
dos as pessoas qll€l desejam
adotar eríanças,

A questão foi discutida OIl

tem nó Conselho llIunicipal.
Apesar de ainda não estarem
organtsados os planos de com

bate, acredita-se que será faci
litada a adoção de crianças
.abandonadas,

O número de erlaneas aban
donadas - segundo

�

revelam
as autortdades - tem decres
cído consideravelmente. Em "

11)44, foram abandonadas cêr
ca de 1.200 crianças, mas êste
ano o número não chegou a

mil.

Soter Martins Cassão apresentou. den
tro do prazo legal, os documentos que
comprovam ais afir-macões constantes dos
itens l, IJ .e III, do parágrafo único. do
ar-t. 2°, do decreto-Ieí n. 1.022, de 29 d€
anato do mesmo ano .

.

2. À vista do exposto, oplnamo s pelo
Julgamento da comprovação, 110s t€>rmos
do § 4°, do art. 6°, do citado decreto n.
3.002.

S. S., em 4 de dezembro de 1942.
Carlos da Costa Pereira, presidente.
J, Batista Pereira, relator.
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa
Aprovado.
4-12·46.
�Ass.) Udo Deeke
Parecer n, 1.54'6/46 - Rosa Valentina

<la SHva - Tdem.
Parecer n. 1.547/46 - Admar Valter

da Silva - Idem.
Parecer ri, 1.548/46 - José Ríbetro

Dias - Idem,
Par-ecer n. 1.549/46 - Rute Far-ias Ca-

bral - Idem. .

Parecer n. 1.550/46 - Maria Hercula
no Nunes - Idern.
Parecer n. 1.551/46 - Alzira Lúcio

.Ribeiro - Idem.
.

Parecer n. 1..552/46 - Isaltina Cardo.
'80'- Idem.
Parecer n. 1.553/46 - Mar ia Genove

Ya da Silva - Idem.
Parecer n. 1.554/46 - Lourenco dos

Samtos - Idem,
�

Parecer n. 1.555/46 - Graciosa Perei
ra - Lélem.
Parecer n. 1.556/46 - Leonel João De. t

sidoélJ."io - Idem. Radio-T'ecnico-El eotron t RETIRARAM SU:'S CANDf.
Parecer n. 1.557/46 - Oustódía da Sil- Fundado em 1935 I

va - Idem. ' -' DATURAS,
Parecer n. 1.5"8/4·a - Helol' Vl'el'ra • M·'nta"em ie ··�dl'09 At\lpll'· t TAd_ Idem.

v v

I
v.. ' �,

loas
as bebidas, incluszve a�

Parecer n. 1.559/46 _ F'ranclsco Ste-
ficacloI'ell·Transmillliol·ea fabricadas em outros Estados.

('lile - Idem. ' Malerial Irnportode direta'!" di d l ITi�i�.�ee_:: i�el��flO/46 José Ismael

I
mente dos U. 3. A r ��1��arf�7nar s�a�s 1���9 I �a���t

P Propr ie tá. io i
,

'

!arecer n. 1.5H1/46 - Domingos Mo·

t. aense.s, =: em VIsta. da certissi-
resco - Idem. ütemsr Gp,orges Bêhm t6 d r KNOT
_ PiJ:;;;.r n. 1.562/46 - Antônio Sales

I
E:ecÚ e _ Tscnico . Profiliaiopa)

'mll VI na_ _o apen IVO .

Parecer n. 1.563/46 - Antônio 110me·
' formado na Europa If P') ti' t

·

roP�;���; ;:;-:- 1��;ri46 _ Wilson '}onçal.
c'lorian6po!�1I 1 O O e e rico

ves Chaves _ Idem. Rua João Pinto n 29 .• Sob,
Parecer n. 1.565/46 Valna Corrêa '-a_______________ Londres, (U .. P.) - A tír-

Preti - Ldem.
-

b itã ']Parecer 11. 1.566/46 - Valmira Ron- EDiJ,iL L
ma 1'1 anica Miles Aírcrart,

caglío - Idem, 11 após quatro anos de trabalho
PARECER N. 1.596/46

(5431)
De ordem do sr, Tenente- do seu Departamento de Pes-

Pery Bittencourt apresentou, dentro quisas, acaba de' produzrr umdo prazo legal, os documentos que com. Coronel Olympio Mourão Fi-
provam as aofLrmaçôes constantes dos 11 Ch f d 16a C'

,- piloto elétrico automático ne-
itens I, II e lII, do parágrafo único, do 10, e e a lrcnnscnçao te"

art. 2°, do decreto n. 3.0Q;l, de 2 ele Ju- de Recrutamento Militar, de- sande apenas quarenta Iibras.
rsho de 1944, que regula a forma de E' 1execuç-ão do decreto-lei n. 1.02<2, de 29 verão comparecer a esta C. R. sse novo co-piloto foi oricía -

de maio do mesmo ano.

(2a
- mente ap.rovado e vem satísfa-

.

2. À vísta do exposto, opinamos pelo Secçao), OS militares azí-
Julga/l11ento da comprovação, nos têrrnos lados residentes nesta Guarni- zer a velha necessidade de con-
do § 4°, do art. 6°, do citado decreto n. -

bribuir p'a,ra a existência de ti-3.002. ção, afim de serem submetidos '"

.S. S., em 11 de dezembro de 1946. pos de
. -

d 'do
Carlos da Costa Pereira, presidente. ! a Inspeção de Saúde Anual, até

. aVIa0 e peso me 10 e

J. Batista Pereira, relator. O dia 28 do corrente. leve. O correspondente de as-
Gustavo Neves
Elpídio Barbosa Flo.rianópolis, .13 de dezem- suntos aeronáuticos do "News

trf����o. bro de 1946. Chronicle" descreve um vôo
(Ass.) Udo Deeke Herciiio da Rosa Luz por ele reaUzado. num aVIa0.
Parecer n. 1.597/46 Ancjré G:Jzzola I_ Idem. 20 Tenente Secretário _ Chefe CO'llltro ado 11.0 ,:Ir p=- umll, pe-
Parecer n. 1.598/46 Nelsa GarcIa da '2a -=ecc:-ao qTLena Caixa pireta situada na
�-�. �e�

IParecer n, 1.599/46 Aurélio José cabine de pilota;g;em. IDsse pilü-
Francisco - Ld€m. t t

' ...
' ,.

t 1 dParecer n. 1.600/46 _ Ernesto Essen. E D I T A L
O au omadCO sera 1ns a�a O

felder Traube - Idem. nos aVlOes de IPlllSs3Jgeiro.s de
'Parecer il1. 1.601/46 - Maria Carolina I - De o.rdem do sr. Tenen-

de Bem Santos - Idem. - tipo Miles Marathon, encomen-
Parecer n. 1.602/46 - João Férnan· te-Coronel Olympio Mourao

dado,s p_ela. BriUsh Eu_,ronean.des Hugem - Idem,
'

Filho, Chef€ da 16a Circunscri- Clo"

Parecer n. 1.603/46 João Assad Ai.rwyas.
Nàider - Idem. ção de Recrutamento Militar,

CARREIRAor:S��RITURARIO _ Convido a comparecerem a

Contagem de tempo na classe até 30 de esta C. R. os reservistas do
novembro do ano de 1946

Lista organizada ole acôrdo com o art.43, Exército cujo.S certificados se
do decreto n, 2.8'45, de <> de março de

1943 acham apreendidos nesta re-
1-Ilsa Hildebrand. Lima 1495 partição pe.lo motivo de seusz- Lací da ,Silva Vieira 1454
3 - Orl,ete Abreu F1erreira .,.. 1267 respectivos 'detentores não se
'4 - Hilta Teodoro .... ,...... 1100

d5-Léa CaJIl1'pos Cunha 1135 terem apresenta o nos anos
6 - Nilce Maria Silva , 110ll' anterl'or""s.

.

7 - Roberto Maurício Navarro '"�

Lins.... .... ....

.

1000 II - Os reservistas que se
8 - Maria de Lourdes Boabaid 1088

d'
- .

9-YoIanda ISelva '" 947 encontram nas con Içoes aCI-
10 - LuIz Gonzaga Gevaerd ". 942 d-111 - João Fernandes Bittencourt 941 ma, - everao comparecer
1:2 - Célia Stual't Cardoso .. ", 887896 munidos de' atestaJdo de mise-
1:3 - Odaléa BHk '. .... . ,

(. t
'

·14 - OJ.ga da Luz Andrade 872 rVJbilidade IS ,O e, OS que se
'15-LlUliza Irene da Silv'eira .. " 868'581 acIl,am nesta sit,ua'ça-o) passado16 - Roberto Cláltldio Paiva Quint. _

iJ= �,7I�r��aT��I�:s SJ:l����t;� 849 pela Polidà Civil, a fim de fi -
.

Zatta.r .... "" ,., .... ,.. 849 carem isento.s da respectiva
),9 - Ce-cília Cot"deiro Dutra .. " 844 1t20 - Samuel Cunha .... ...... 8391

mu a.
2'1 - C�� Gon.çalv.e-s..... , .. ,.. Z93 Herminio da Rosa Luz22 - Nld1a Parva Qumt .,., .,41

I21'3 - Ester Laus Baixo ,... 515 2° Tenente Secretário - Chefe
Florianópolis, 7 de dezembro de 1946.
Çarlos da Costa Pereira, presidente. da 2a Secção.

Em poucos minutos a nova. receita
- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolv-e e
remove o rnucus que obstrúe as vias res

pira tórias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velho.Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a garantia
de dar ao paciente respiração livre c fácil
rapidamente e completo alívio do sofri
mente da asma em poucos dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa zarantia é a sua maior
proteção.

._.

Mendaeo A�c:�mc;.m
Agora tambem a Cr $ 10,00

laboratório

ullndo alguém. to.! come I) tla�
Iheiro da UUBtrllQIl.o B-<limn, o�eeJ'>

lhe. em o.m"vel gesto. um céJice do
8Xcelente aperit;vo KNOT. lembr&
se 11. Sia. de acrescentar. ao ag''9.c!&
oe- lO gentileza:ESíEE T:!J.f1-
BEM O NEli APEí2lTIVfJ

1'I1ED/!.ETtJ!

: fibtI ��(� I
I (//'1 PIlOOUfO DA KI10TJ.A./IfO._c0l':. e fRiunos
._�" .•

íl'l'l.dAI .......I,

AI)V()Gr\_DQ'S I
Dr. OSVALDO .sULCA0 VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua
.

Felipe, Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cruzeiro

.

Florian6polis.I

quanto antes, o nosso Inovo' Cadastro Social.

Nome .............................................................•

Sexo Est. CiviJ D. Nasc, ..
.

Pais ••••••••••••••••• ! .

Esposo (a) •.•.•••..•....••••••••••••• ' .•..•••••••• : ..••.•••.•••.••••.

Emprego ou Cargo

Cargo do Pai (mãe) .....................................................................
I ........ "

Observo ..................................................•... , .•••••

................................................................. , "

Agradecer-íamos, também, a gentileza de notiéias de naoimentos..
casamentos e· outras, de parentes ou de pessoas amigas.

Medina farm. Narbal AlI/as nEl So·za
farm. L. dã Costa Ávila

Exame de 8"t\gue. Excrne paro verif,�ação
de cancer, Exame do urina. EXOr"8 90ra

varificoção da gravidez, ExarL"\e <1, escarro,

EXllllme para verificação de d-J_enc;1S' do
pele. boca e cabelos, Exame de fezes.

Exame de secreçõ.s.
p.utovacCÍnas e tl'onsfu:'lôO de sangu�s.

Lxame' Quimica de fOl'itlhas, bebida.
café. água!ll, etc.I

_________---_----1--..

,

Dr. H. S S.

___we

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frsnV' ao Te&ouro
do Estado

Florianópolis

Peixe cbocador
de ovos
Washington, (U. P.) -

Um .peixe ·ma;cho que ohoca
ovos, ·tnt/n�oIitando-o e,m sua.

boca, encontra-se entre os es

peci.me·s colecionados durante
pe,squisa,s dos recursos de caça.
da' Guatemala, realizadas -re

cenDemente por cientistas nor

De-americano.s.
O-.peixe ·'Cftooado'I'·-dB-- �.

seglUndo a opinião. dô d,r. Ro.
bert R. MiHer, da Instituição
Smith, son.iana, é um peixe-ga
to.. que não somente incuba os

f.ilho.S em sua boca, co.mo, pro
vavelmente, 'ali os abriga en

quanto joy;ens. Durante esse

te,mpo o peixe não se alimenta.
Vários ,especimes desse fe

nômeno ictiológico foram tra
zidos para O. Museu Nacional
dos ESitllldlOs Unidos.

I LiviiÃnrrÜOSA I
I R-::I"�:��;:�� 33 I
Livros novos e usgdos.
em diversos idiomu.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que Ibe

i f'\teressa é, realmente. uma providência
para endireitar o que estiver err-ado \lU

para que alguma falta não se repita; e

INÃO o esc�.ndalo que a sua reclama�o
ou queixa poderá vir a eausar. ençami�,
nhe·a á SEC':;AO RECLAMAÇõE;S:

.

de O ESTADO, Que ° raso será le7ado

sem demora ao conhecimento de quem
de direito, rece:bendo V.o .!I. uma informa#

ç�1) do resultado. embora em alguns ca·

sos n�o sej am publicados nem a recla·

mação nem a pt"ovidênci a tomada.

A tende encomendas de
obras editadas no Brasl!
'ou r.ó es'trangeiro: �-

.

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro" do
C. A Xl oe Fpvereiro).

o alfàiate indicado
TjradelÍte'? 7

-i!f&'iF.

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUST'RIAL-tJOIN_V.ILL�

o Sabão·

'I A

TORNA A ROUPA

Novidades todas
semanas ·'1

� ���p..z��RGtAt
; ESPECiALIDADE

I

o m'ELHOR DOS mELHORES

COMO VMA DAS CONlQISUtCõt s DE "'·11<"':1011. oo··ttl,�OQATOQIO ODIN'
('j PQ(CO OE!>1! '" '\tOV 20·.1 ..

B R IT O

BRANQUiSSIMA

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.....-----.....= � O_:.E��.:T.:._A:.:D�U=_�Q:.:u::a::r:..:t=_a feira 18 (le Dezembro de 1�4&

() embaixador
regressou
Rio, {A. N.) - ,Pa;ssagei-

ro do "clipper" da Pan AmG
rican 'vVorld Airways, regres-I
sou, ontem, a Montevidéu o Sr.:
\To.sé Roberto dé Macedo Soa-'
res embaixador do Brasil no

Uruguai, que vai reassumir o

seu posto, depois de haver pro
longado a sua estada nesta ca

pit!a'l até o ato de posse do no

vo -ehanceler, Sr. Raul Fernan-
'

des. O diplomata patrício vem

dedicando atenção ao desen
volvírnento das nossas relações
com o país vizinho e irmão es-

DR. MADEIRA NEVES pecialmente ais de caráter co-
Mf:dlco eSP�g:lt��.:gts DOENÇAS mercial, focalizando em decla
Curso de Aperfeiçoamento e Lon- rações a imprensa questões re
ga Prãtíca no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
ferentes ao íntercambío demer-

das 16 horas em diartre.
oadorias entre as duas nações,

CONSULTóRIO: cabendo-nos fonnecer ao Uru-
Rua Jolio Pinto n. 7, sobrado _

.

Fone: 1.461 _ Residência: Rua gual, entre outras, tecidos e

Presidente Coutinho, .58 madeiras, podendo ser nossos

DR. A. SANTAELLA competidores quanto a estas

(Diplomado pela Faculdade Na. últimas, porém em condições
eíonat de

..
Medicina da Uniyersldl que pouco nos afetará, O" E,s-

!le do Brasil). Médico por COl:ÍCur
""

to do Serviço Nacional de Doen tados Unidos e a União Sovié
lIaS Mentais. Ex' interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital tica. Durante .as férias regula-
"llquAtri-co do d�;�lna Capltal)te mentares do embaixador J. R.
OLINICA MÉDI<I(\ - DOENCA!' de Macedo Soares encontrava-

NERVOSA!! .'

,.... Consultóírio: Edifício Am6ji, se a frente dia nossa ernbaíxa-
NETO da M t ídé M"

_ Rua Felipe Schmtdt, Consultu

I ' e:TI on evt eu o tnísta-o

.. "'dpa�,!5 -ãs 18 horas - Terniatocles da Graça Aranha

..e.. , "nCla. Rua Álvaro de Cana
.

lho nO 18 - Florianópolis. I
-_. - --�- -

1. .. que atualmente, pa Fran

ça ainda 'se realizam espetáculos
'em teatros coostruidos pelos anti

gos romanos.

2. .. que, segundo o Mínístérío
da Agr-icultura dos Estados Uni

dos, a vaca ,se alimenta com 276

espécies de ervas 'e repele 210; €

que o cavalo aceita 260 e recusa

213.

3, .. que, segundo o Observató
ria Nav.al de Honolulu, alguns ci.,
clones dão ás olldrus uma v:elocicla
d,e dê 96 quilõmeLros pDr horá; e

que rooenLeu1l>enil.le, no Oceano Pa
cífico" em CDl1s:eqLlênci'a de um ter

remoto, a me·sma ,,·elocicléIJde che

gou a seI' cle 577 quillomeLros po,r
hora.
L ,. que Galileu pasava cios se

tenta anos quando I>()z os Ml.uS

ma,im'cs dcsc,obrimenLos a,sü'onô
mi.cClS.
5. .. que as pér.oülS ,australia

nals não .são muiLo g'l',andelS nem

s.e podem COD1p,arar ás de Ceilão,
maiS que, ,em compensação, suas

_..._...._""""""'.,.."'..__......,._..,_�....�...,, ..<"'_ conchas possuen1 U 111ais belo ná-

S cal' do mundo e são pOQ'i,sso ·extra

� onlinaTi'al1l1ente preciosas.

!
6. .. que, dCipois de ml1Í>tas eX-Iperiencdas, .um engenheiro suéco

I ilnvcnlou ,re.eelllemenLe. um p.1'>oee8-1� I
sü pm'a cO'llcentra,r a cerv,e,ja e

convcyLê-)ia numa substância só

l
I lIda, a qual, di.slsülvi,da em água,

I. pmd LlZ uma bebida excelente.

Iii,
98.687.816,3c

76.736,40! .306,20

I
. ,.,...,.,... "...... �.."-

DR. SAVAS LACERDA
Cl!JUca médico-cirúrgica de Olho.
- Ouvidos. Nariz - Garganta

Prescrição de lentes de
.

oontato
OONSULTÓRIO - Felipe Sehmt

dt, 8. Das 14 às 18 horas
IUSIDf!:NCIA - Conselheiro· .....

rra, 77.
TELEFONES 1418 e 1200l

A,uSCtnle
.

DR. ARMANDO VALOlO
DE ASSIS

00. Serviços de,Cllnlca Infantil <1aAs,sistência �uniclpal e de
Caridade

CLtNICA M1l:DICA DE CRfANeAB
ADULTOS

OONSULTORIO: Rua Nunes ....

ehaeodO, 7 (Edlffclo S. Francisco)
nsultas das 2 às 6 hor 8

•

RESIDltNCIA: Rua Marechal �UI.
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONf
maURGIA GERAL - ALTA CI..URGIA - MOL1l:STIA8 DIiI BJI.
••.. NHORAS - PARTOS
rormado pela Faculdade de Me<U:clnna da Universidade de São
Paulo, onde foi assistente por' ...a
no. anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alfplo Correia Neto
eb"urgia do estômago e vias bl.
llares, intestinos delgado e grOll.o,tiróide, ríns, próstata, bexiga,.tero, !)\TArlOs e tromnas. Varlco.
,"le. htdrocele, varisês e berna

CONSULTAS:
dali 2 às 5 horas, à Rua Felpe,tlchmldt, 21 (altos da Casa Pa.

• ralso). Tel 1 598
;usmJ;:NCIA: Rua Ésteves JU.

nlor. 179; Tel. M 764

DR: POLYDORO S. THIAGO
�édlco do Hosjlital �� Caridade Ú
,1' _. _ .FlorianÓpolis

� Asslstente:. da Maternidade ',"':
cr.tNICA 1I:I!!:OIC� EM GERAL

Doenças dos orgiíOLllltJ;l'nos" csp�1aJ.
mente do coraÇ}o;' .

-

,
,� ,.BLECTROC,,4RDIOGRAPIA
'1 Doenças ão' safigué e do! cervo•.
r Doenças de senho••s - Parto.
j Con.ultas diàriamente das 15 à.' l'

horas. . ,

·,"tende. cha'."ados '3: qualqu�. hora.
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 702

llJtSIDl1:NClA: Avenida Trompowlld.
62. Fone 766

D�. MARIO WENDHAUSEN
Diretor do -Hospiial "Nerêw Ramos"
CLíNICA M�DICA DE ADULT06

E CRIANÇAS
Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
...emhro \�ltos da "Belo Horizonte ")

Te!. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Relidência: R. Felipe Scbmidt, 38

- Fone manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações

_

- ,vias Urinárias _

Doenças aos intestinos, réto II
anus - Hemorroidas. Tratamen

to da colite ameblana
Flslo,!erapia - Infra verm·elho.Consulta: Vitor Meireles' 2"8
Átende diariamente às 11:30 tu.
.. l tarde, das 16 hs. em diantr

Resíd: Vldal Ramos, 66.
Fop .. 1067

CoPyri9h! da

TheHA.[ rOIJHlillOllnc.
.._.

I DR, BIASE FARACO

J
Médico-chefe do Serviço de SiWi�

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SIENHORAS _

SíFILIS AFECÇõES DA
P>ELE - RAIOS DNFRA-VER-

,
ME'llHOS E ULTRAS-VIOLETAS
COIIS.: R. Felipe Schmidt, 46 _

.

Das 4 à� 6 h�ras.
I

Res.. R. D. .Iaírne Oãmara, 46

l
FONE 1648

-DR�LíNS NE-VE-S-
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n 7
,--: Sobrado - Telefone 1.461

.

Resídência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

DR. M. S. . CAVALCANTI
Olíníca exelusivamente de crianças

Rua Sal'danha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Çlínico e operador

Consultórto: Rua Vitor MeiTeles, 26
Telefone: 1.4{)5

Consulta'!. d�s 10 às 12 e das 14 às 18
Resldencla: Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

AUTOMOBILIST4S
Afencão

'"

POk'a O seu dínamo ou

motor de arranco

OfiCINA ENALDA

I

Rua Conselheiro Mafra
ne. 94

C3�WAP41nA' �ALlANçJ..� UA Bill2
'udaufa fila 1811 - Sél§fl: B A § J;
ffi()�NIHO� Hr TBANSPO'R/f'l>;�

Cifras do ,Balanço de 1944!

CAPITAL E RESERVAS
ResponsabilidBd��

•. Receta

, Ativo

Cf.
Cr$

80 90<1.606,30
5978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

SiRistros pagos no!. último!! 11) anos

Responsabilidades

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco

d� Sá, Anisio M·sssorra. Dr. Joaql.1im Barreto d� Araujo
e José Abreu.

-

fabricante e distriouido!'eg das afamadas con- ','(ecções. uDISTINTA" e RIVET. Possua um gran-
de sorbmento de c(:i9amiras. riscados. brins
bons e baratos. algodões, morins e aviamentos

I.W_!iIIIImi9"'!lli!elllllhlllill!!°'flolr!illellll&M_iIiIfáll!illllilblBrVlliÍi�s;:.i.�.�_alll�lÍIt.:'I3II_�!!IiaS�dEC:mi.liI!,e!l':il�!IlIle[il!:_;B_�I1li_�fi!li!Iimil�1III�iIIITI!.'l:IIII':fIIIILU!iil�Il!Ii:i!iIsiil'll:IIi:l_:__IiIIC°Il'lJ°Il!l:IIIi'f;::a:'.�1!!IeAEllnllilll:II�i1l!l�IS!III!3IlZlilldIlli0l5e�_I!IISIIIIIF3Ifll!!�!i':llIiialiEnmCil5lÓIII�IIõr:1iIII11III�·lIIr�l!IIi.�.ftll:ll�lI'IJt;!I!Ia�lIIrLlI!ataAÍI:!:I9:llIIr.�llIitilll�i!I!;e!lJ!·��IiII·�_lU!ll::.�iIIII'I!:III:I:i!I�fIIIII�:CI!��Ellb!lll?IlilI:I!I:!Il!l�IlIl����llSe!llitliii::illI:1!l1:lI!el:n:Il!l�II!·�i!!:!liIUflil�I!IlI\�IIII'�IIII!lI'I_1

É miA DOENÇA
.MUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
E PAR,\ A RAÇA
-

AUX1LIE A COM·
BA'l'EL·A COM O

mf]I(IIJII�IUm!1

7

I.P. A. S. E�
LOCAÇÃO DE ÁREAS NO EDIFíCIO 'IPASE

EDITAL

1) - Pelo prazo de 15 (quinze dias), a contar desta data, serão

r.cebidas propostas para locação de áreas no Edifício

IPASE, observadas as seguintes condições:
2) - Preços por m2 - 20 ao 50 pavimento Cr$ 25,00

(Vinte e cinco cruzeiros)
Preços por m2 - 6° pavimento (restaurante) .; Cr$ 30,00

(Trinta cruzeíros)
Preços por m2 - pavimento térrea Cr$ 40,00

(Quarenta cruzeiros)
Preços por m2 - porão Cr$ 15,00

(Quinae cruzeiros)
Não serão consideradas, em qualquer caso, propostas in

feriores a 30% sobre os preços fixados.

4) - O IPASE reserva-se o direito de determinar o pavimento
em que serão localizadas as áreas requeridas pelos ínte

ressados.

5) - As- divisões das salas- serão feitas pelo IPASE, o qual co
brará uma taxa correspondente a despesa efetuada e que

será incluida no valor locativo.
O IPASE reserva-se o direito de recusar qualquer pro

posta, em direito ao proponente, de indenização alguma.
Terão preferencia, em igualdade de condições de preços,

as repartições publicas que, anteriormente, solicitaram re-

servas de áreas, desde que renovem as respectivas pro

postas, dentro do prazo do presente .Edital.
8) - Para efeito do disposto no item anterior, são as seguintes

as repartições aludidas: Delegacia Regional do Trabalho,

Serviço de Economia Rural, Serviço de Expansão do Trigo,
Junta de Conciliação e Julgamento, Departamento de Geo

grafia e Estatística e Cia. Sul América Terrestres, Marrtí

mos e Acidentes.

9) _:_ Com exceção de repartições publicas, os demais propo

nentes deverão indicar em suas propostas, o nome de dois

fiadores, prazo do contrato e fim a que se destina a área

pretend ida, bem como que aceitam aos termos do Regu
lamento do Edífícío que faz parte integrante do contrato.

10) - As propostas serão recebidas até o dia 14 de dezembro p.

v., e abertas no dia 16, na presença dos interessados, ás

14 horas, salvo aviso em contrário, no Gabinete da Ge

rência local-

11) - As propostas deverão ser entregues na Agência, dentro do

horário do expediente, em envelopes' fechados e lacrados,

e subscrí ta s C'.f'rrl" nome do interessado e a índícação :

"LOCAÇÃO-EDIFíCIO".
Agência do IPASE, em Santa Catarina.

S)

6)

7)

ÀVISO IMPORTANTE

O presente edital vigora até 31 de dezembro. de 1946, sen

do as propostas abertas no dia 2 de janeiro de 1947, às 14 hrs,

Florianópolis, 30 de novembro de 1945·
MARIO MARQUES GARCIA

3ERENTE

,-------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------.

CURSO DE MOTORISTA
(
I
l

I
I

Serv'ço de Pronto Socorro de Autornóv.:.is
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Prof,,,,,slonal
Teoria e prática - COtlhecimentu do motnr.

Atendem·se chamados para rep::J�O'l de urgê1ci� ..

Auto-E::iccla !-47.77
GA.t<AGE' UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ftderbal Ramos da Silva, pela
-

compreensao
,

povo e o governo, apus a

simplicidade dos. seus costumes e pela

Florianópolis, '18 �E:

de ca ré te doces.
A' noile o povo reuniu-se no

mesmo local numa grande mani
fp.s·1 ação fie estima e ao saccrdo
I e qur-, durante tantos anos e com

s·ivos .cllmpl'.ime.ntos.
_-_-------------

770 pedras
no figado
Rio, 17 (C P.) - Acaba de

ser operada no Hospital Gra
freei, a. senhora Maria Glória
Novais, de cujo fig'ado foram
retiradas, setecentas e setenta
pedras. Os médicos consideram
o caso um recOl'de mundial.

Dezembro de 1946

Confirmada a

FORltfAL DESllIENTIDO

I
provocando nos meios paulis-Ido Congresso, Quarta-feira

Ria, 17 (A. N.) - O jornal tas. próxima, o representante po
paulista "Folha da Noite" no-] O general Renato Paquet, ttguar deverá ocupar a tribuna
ticiou que o sr. Hugo Borghí em carta áquele jornal, começa com este objetivo.
fôra chamado á 2a Região Mi- deementíndo que o candidato FICOU ATURIn])o
litar, com séde na capíeal ban- do P. T. B. haja sido chamado Rio, 17 (A. N.) - Falando:
deírante, para uma conterên- ou tenha comparecido áquele á. ínnpeensa sobre o caso mínei
cia .

com o respectdvo coman- quartel-general, da Região POiI' 1'0, o ex-míníatro Carlos Lus..
dante, em torno da agitação ele comanda, acrescentando que se sente mais duramente
que a sua corrente politica vem que repele a ínclusão de seu aoíngtdo no C11;80, desde que re

nome nesses fatos. "Nem eu - tirou sua oandldatura o sr ..

diz o general Paquet -, nem Venceslau Braz, assim falou.
meus dignos comandados, se- melancolicamente : "E s t o u:
riamos capazes de exorbttar aturdido com a quebra de com-'

'

Entre «tirar dos que têm de nossas atríbuíções tuncio- promísso com a candídarura.
para dar aos que não têm», naís para exercer coação sobre Venceslau Bnaz, que merecia:
e aplaudir reticenciosamente qualquer cídadão, grupo social 'I não só o respeito de todos os:
o roubo, vai a diferença que ou pl:lJl'tido· :p'olitko, que e-stão. mineiros, como trumbem, de'
q uelquer pessôa responsável investidos desde 18 de setern- todos os orasüeíras."
e honesta encontra entre a bro dos plenos direitos polít.í
Lei e o crime cO·S que lhes assegura a Cons

Se, amanhã, os humildes títuíção da República, á Q\;,'1
produtores de cana-de-açucar todos devemos acatamento e O sr. desembacgador presidente-
de rica zona ca tarinense, irrestrita obediência. dto .TrhlJl�nal Regional E·I'ei,tor.al,
buscassem amparo na v io- A que ficaria reduzida recebeu os 'seguiníes tel,e.gl'amas:.
lência para a sua iusta pre: pergunta o comandante da 2a Rio, 10 _ SOIlucion::mdo CQn-

. .

1 tensão de receberem, pelo R. M. - a garantia da ordem susía enoacníndiada pelo 'I'ribunal:Ontem, por volta das 1.3,0\5 .10-
d t d I

ras, quando precedia de "Auir iú," pro u o a sua avoura, «um e da liberdade .se as forças ar- Regional Eleitor-al do Estado do'

i' L pouco mais dos que tem madas se írníscuíssem nas ati- D.I·O lest'e Tribunal Sup()rio,r re-um oarroceiro, ao azer a l'ayes-, .'
n;

sia dI' uma pequena ponte situa- rnars», não os epleudirie- vídades partidárias? Está ela- .,s.olveu, pela Besolução n. 1300"
da 1'0 "Morro elo Abrão", enLre I

mos...
*

ra e expressamente definida.na I
que o domicilio ela mulher casa-,

"Capoeiras" e "Coqueiros", foi * *
. /, Con.'St��U1ça�, em seu artIgo: da é aquele do nmr.i.clo. na \'i,gen-·

tania ahnognção e espir ito CYtU1- O Intendente de Reritu ae 1177 Destinam "'e as torças '.' I L I porv vntima de um aeident c, pois a _. ...' -� 'L' i CI,a ua SOCIec aue oonjuga ,

refevida desabou. Os cavalos cai- nao conhecie o sr. Tom Wildi ! armadas a defender a pátria,' que a relação que pntre e les exis- .

E8PlItIDlÁO AM1N ram no rio 'vendo o car.rocei,l'IO .se Junior. Mas, segundo a epís- garantia dos poderes consti- te não permite que a, mulh·ee te�·

�a dala üe hoje, vê lJa.ssar mais j.ogado do "eiculo CJm ,tempo de tola de on tem, mal o en- tuci.onais; a lei e a ordem". I
nha domicilio diverso. do marido•.

unI tlntyel'sário nataLicio, o sr. Es- sa.lvaI'-se. xergou, declinou-lhe logo o Só OS PA.R'J'IDOS I sendo af;sim pCl'n1iJtido ·,con.ceder-
piricliüo Amin, eoncessionáJrio dos F,elizmente não houve g-r.ande nome e a função! .REGISTRADOS

1 tr.ansf,el'le,ncia a eloill<Ül'a cujo ma-,

,uul.os V01'(j, em nossa Capital, e dano.
Vá. lá! Vá I:! Rio, 17 (A. N.) - O Tribu-; rido fOfa J'<Ell1H)vÍ1do. .Menci,osélJS

co-opl'id.úl'io da impovtUlnte casa Espera-se .que as autoridades * * .n.al Supe,rior Eleilt.oral cpmuni-, saudações, (a.) José Linhare's -

Trps lrunãos. cOlJDpete[]lles, tomem imeeliatas Certos Ca tões de ho ie nâo cou hoj,e ao Tribunal Regional pl'csklontl e do 'l\rihunal SuperiOJ�_
Qmlvide'llIcias p[�ra re)SlUlhe.I,ecer a admitem que um modesto Elei.t·oral, que só poderão apre-

I

Elfii.lo,ml. -I _ _ , _!.,�
poo.te e dar seg'Ul'ança ao transi- funcionário 'vá a Xapecó. Que .sentar candidataiS aJO pTóximo i Rio, 12 - Referco,cia vosso 81,
to. escândalo, Santa Barbara! pleíto os partidos que ternhé:l.l11 'le.ol1o a hOlU'a de escla1'0cer que.

Mas os Catões, ontem, pude- obtido registro definitivo, de' material' rte .ol,eição e apmação
ram ir quase ao Alaska, com acordo com as instruções em' s'm'à forno.ciclo PQr .cs:Le Tribunal;
todos os vencimentos gara:-:.- vigor. Esclareceu, a1nda, q"o

I

Supcl'ior. dr ac.opelo com a R€'IW-'

seDten�a tidos por. um contrato que OIS pantidos que poderão rupre-: lução n. 1138, cuja Vffi1l!CSlSa está'
\I o povo aInda espera saber ,s'e'ntalr candidato.s são os se··

.

so,udo ,pl'<ovi,denciacla posfjivc! ur-'
. O egrégio Tribunal de Justiça, como foi �umprido! guilnte,s: "P. S. D:, U. D. N.,' g'oncia. _Mol1tciosas s·a.udações, (a.);
na SUl) se.são de óntem, julgando I

*

a apelação interposta da deci.ão E' d d ,
* Iv R' h'

PaTti<dJo Republicano Paulista, OL[bcili,o Pinheiro - direLor ,g·eral.·
que absolveu o ir. Nicomedes da ver a e. o 10, a Partido Liber,tllidor, Partido' Ri,o, 12 - Di."p'ündo o art. 10 "

Silva, denunciado por crime de tempos, houve grosso escân- Comunista do Br:rusH, Partido da R,esolu\:ão n. 1303 ,sobre ln8-'
homieidio no comicio de Indaial, dalo quando foi descoberto de Repre!sentação Popular, I truçõcs para Reg·bs.tl'O do candi-
confirmou. por unanin:'idade de

que certas eguas do Joquei .Partido Democrata Cristão, I dalo,s á,s próximas e,leiçõe.s que'votos o sentença do Tnbunal Po- Cl b b b' 1 't 1
pular u e e Iam o eI e que ,P,artido Trabalhi,sta Brasileiro, siÍ lJoclPTão COllCo.l'rer ás me.smas,

faltava às criancinhas, Mas, ,Partido Social Progressista. cim(Lidato,; 1\C'6i�lntdos pel-os 'par--O VALE DO ITAJAÍ . .

como a Imprensa carIOca era Esquerda Democ�r'áJtica e Par- 1>iclllS lloJilkos qlle lenl1,),m sou re-
Pl'ocul'em na Agência quase toda udenista, o caso ttdo Trabalhista Nacional." gisll'o d0fin.ilivo ne.sle Tribunal

Prog'l'esso, ",<i «esquecido! Porquê? E'

I
CONCEDIDO O REGISTR.O ,\0 SnpPl'io,r EleHol'al, C(fl11unico a

LIVRARIA 43, LIVRARIA qu..,e as tais eguas pertenciam P. PROLETÁRIO Iv ..rxcia; que pl'colllcller.a.ITI essa,
ROSA a O�l1 procer da U.D.N., da- Rio, 17 (A. N.) - Sob a pro- exigêl�ci.a os treze seglli!1!,es par-

')�... _.; .
.

-

b" qc:eles que � órgão oposicio- sidência do mi,n'istro Jüsé lA-I tidos: PrunLi,clo Social De.mocráLi-
1 &S<Süit �'f'cto .I1�lflJClOnada .. �m Nao ouve em nJsta daquI vivia endeu- nha1'les, o Tribunal SupeJ ior co; União DemocráLica Naci'onal;.

no:s(J� 111:')(1:-1. 'SOCiaIS .c comerClal�S, I
.

��ndo. Eleiuoral, em sua sessão de :'.;_ P.artw],o Itepublicano; Partido Lí--

�:Iá «}lpOItLlmda.d� de,rece�er, hO-I�pr ç�US@ dQI . ***. lie, concedeu por unani.midade hel'La,rlor; Pa,rlic1o. ele nOPl'�s<enla-'.J.: a,s nlanl�c:'3(açoes.de aPle

..

\:o dos �
.�.

.

, I O glr��9.r çlo_!r:r'}é!:,! r;l_é!_ 0E?- Q I�E.)�.'i.str.Q defini-Nvo �iu farti-I ção Popular; PartIdo COJl1UlllSil:a"dn'/e��� .l11,lm,el�0�os ar),1I�o�:. -'''-.. _

, catarro.? I sição é professor. Suá qU6 do Pl'oletário .do Brasil, <lL!e B_rasil; pa:'tíclo Demoic�a,(u Crj'�·�4'(,.
,

Em 1't!gOS1JO lJelà da.�a� o lius..,
EXPERIMEN'J'E ESTE lUiiMlliDJO lhe encomendaram alllUl'ft 'íipre.sénWlt

.

hfitas contendo tao; Parhdo Trabal�l,sta Bras!

tl'(� firiíYfll'sl:H'làiiLe bi'er00erú uma Se V. S. sofre de aturdlml!httl Cát.arral telegrama cle êplàüsos do .mals d,e cinqUen.ta í11il eleito- leiro; ParLido Republlcruno Demo-'

hJesu dl\ "sólidos 'e liquidas", aos ou de zumbidos nos ouvido�, ou se oca· decreto-Ief que rlHorm5tl o re8, confornie eXl,gé â le,i elei- -O'1àLi,co.; PaÍ\�ido Oricnlfado,r Tra-

0hatlJ'fPü's da cidade. tarro obstroe a parti! posterior da sua ensi'ho prÍm'á'rio e normal? It,õ'l'al. balhisLa; Partido 80cial ProgTe.s-
"O EsLwclo" apresenta-lhe efu- garganta, certamente se alegrarã ao sa·

*** O T·epresenta.i:J.te do novo si,sLa.;· Esquerrda Democrática; Pa·r-
ber que eslla tão aborrecida afecção. de-
sa"ar�';' prontamentJe com o simple5 tra· Sezn 'c'anos 'nâ'o !poderá ser g]remio poliÜco de que e pte .. tido 'lJr.abalhista Nacional. Aten-
'" �

..
.

b , . I Á l' 11tamento, durante 9.lguns dias, de PAR· feito o serviço de 'água parl1. .sidlente O sr. Luiz Augusto' 6i,Ü'sas ,s,a·udaçõe·s, (a.) Jos,� -,111 a-

MINT, o qual poderã adquirir em qual· a Capital. Pens'air(os ;assim', Franç::i, antigo membro do: con:-I]'es.- 'Prc,�ildünl[.e do Tribunal Sll-
quer farmácia ou drogaria. Talvez seia erro. Os poetas o5e1110 Naciana.l dio Trabalho, é 1 p01'1ül' EleItoral.Nota-se uma grande melhora logo no

R t consultas:-
primeiro dia. A respil'ação se torna mais da oposição conhece'in 'o'utro ·0 ex-deputado Moz.art- Lago. Rio, 10 - eSIPOl: a

. ,

facil e desaparecem, gradualmente, os método. VAI RESPONDER AO pr·esitde.ntes Tribuna.Is PIam B'

zumbidos dos ouvidos, a dor de 'cabeça, /* DISCURSO DO Mimlis Gerais este Tribunal Su-
a sonolên'Cia'e a obstrução nasal.

.

SENADOR Yi(RGÁS pel'io]' resolveu, em s,('issão d� no-
A perda 'do olfato e do paladar, a difl· Com quadrinhos assim rotas, t' t I d le tores

culdade de Ouvir e o desprendlme..'1to do Meu caro e nobre K. LHa., Rio, 17 (A. N.) - A U. D. N. ,in, q"Je os ]' oU os os e. � o'

muco na'Sal na garganta sllo outros sinto- Teu saber de contra.-gotas vai responder 'ao discurso do i.nse,ritos "ex-o.fficio" no ano. de.
mas que indicam a presença de catarro, Mais que depressa tu rifas. sr. Getúlio Varglas 'no Senado. 19<15, potd1elm ser enureg'ue,s a.te 9

��:I'p�=t,COmbater com o tratamen·

EFES 8? ERRES Foi de,si.gnllid·o para falar em de ja:n.e11"0 do 1%:.. AtP.lnclOsas-

nome de.s'sa corrente e COl1f'l- sa,ndações, (a.) JOISle Lli)1,h�',es .
•

testtar ;às
. :çÜversas afirmações Pl'clsi,d0ut'e 'frihunal Sllpel'lOt

·do ex-pll'elsidente da Repúblca. T�le1Loral.

o senadoll' Fernera de s.o'Uza, li- São Luiz, 16 (A. N.) - os

der da minoria nruquela c�wa meios politicos locais afi.rmaIll

que o senador Clodomiro 9a1'
doso está tentando um acorda
com o <s.r. Vitorino Fr,eire, con1

base na ala genels,sita apoiar a

'da
no.me paTa governador, sal

.

das fileiras viO'rinistas.
CQntinua na pag.: ,::�

25 anos de sacerdocio
Completou-os, ontem, o revd. frei Felis

berto, zeloso vigario do Estreito
A data ele ontem, assinalou o gélico "em conduzindo o reha-

transcurso do 250 aníversár io da nh o de Cristo naquela paróquia,
orderação sacerdotal de Frei J)"e- incansavel no seu zelo 'e na prá
lísberto lmhorst, estimado e zelo- tica do bem, principalmenLe aos

50 vigário do Esía-eito. 'menos favorecidos da sorte.
1'0'1' esse nnol ívo foi o revmo. "O Estado" associa-se ás justas

Paroco muito homenageado pela I' homenagens do povo do E,,;,LreiLo,
popnlação católica daquele sub- ao benquisto vigár-io e apresenta
,Ii�[ rito Ir-ndo havido missa ÚIS:í. Frei Felisberto, votos de felici
'7,30 horas, na matriz local, com dades e de fortes hençãos celes
a presença de s. excia. revma, o tiaís.
Arcebtspo Metropolitano.
Em seguida no salão de conre- 4 'ponte desahouil'encia.s da mesma matriz foi' ofe-

.

. U
reciclo aos presentes, uma mesa

'NUNOI=I EXISTIU IGUr:fL

Potítica artidária

PINGO A PINGO

Resenha Política'

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
·ESPINHAS, ETC.
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